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SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU  

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH ZA 2013 ROK 

 

I. Wprowadzenie.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2013 rok 

ustanowiony został Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia  

28 grudnia 2012 roku  z późn. zmianami. Jego koordynowanie i monitorowanie 

powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym. Program 

wyznaczał cele w zakresie zmniejszania lub wyeliminowania występowania  negatywnych 

zjawisk będących skutkami uzależnienia od alkoholu oraz ograniczania zaburzeń życia 

rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem substancji psychoaktywnych  

i przemocą w rodzinie. Adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Krościenko 

Wyżne. W jego realizacji uczestniczyły instytucje i organizacje realizujące zadania 

mieszczące się w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pełniące 

funkcje wspierające, tj. członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krościenku Wyżnym, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krościenku Wyżnym, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Krośnie, Komenda Miejska 

Policji w Krośnie. 
   

II. Realizacja Programu w 2013 roku   

W 2013 roku plan na całość zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej wynosił 61 227,46 zł,  

z czego wydatkowano 60 933,45 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 

wykorzystano na następujące zadania: 

1. Szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli, 

wychowawców, pracowników socjalnych. W dniu 04.02.2013 r. odbyło się 

indywidualne szkolenie Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

pn. „Aspekty Prawne Działania Komisji”, które miało miejsce w budynku Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym. Szkolenie zostało przeprowadzone 

przez Centrum Działań Profilaktycznych. W szkoleniu udział wzięło 8 osób i na to 

zadanie została przeznaczona kwota 900,00 zł. 
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2. Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego wydatkowano kwotę  

2 124,00 zł. Pomocą Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego objęte były osoby 

uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych substancji lub zachowań, 

współuzależnione, rodziny osób uzależnionych oraz osoby doznające przemocy,  

jak i sprawcy przemocy. 

Każda ze zgłaszających się osób uzyskała pomoc i informację niezbędną w konkretnej 

sprawie. W Punkcie Konsultacyjnym świadczono usługi w okresie od stycznia do 

grudnia 2013 roku. Punkt czynny był przez dwanaście miesięcy, łącznie 

przepracowano 48 godzin. 

Z pomocy skorzystało 26 osób uzależnionych oraz współuzależnionych. Specjalista 

psychoterapii uzależnień udzielił 81 porad, w tym 70 porad dla osób uzależnionych  

i 11 porad osobom współuzależnionym. 

Osobom zgłaszającym się do Punktu udzielono pomocy w zakresie: poradnictwa 

dotyczącego leczenia uzależnienia od alkoholu czy innych środków, mikroedukacji  

w zakresie danego problemu, motywacji do podjęcia leczenia i utrzymywania 

abstynencji, informacji o dostępnych sposobach i punktach leczniczych (ich zakresie 

leczenia, rejestracji, adresach i telefonach), jak również w zakresie wstępnego 

diagnozowania uzależnienia, przeprowadzonego za pomocą rozmowy wstępnej  

i kwestionariuszy diagnostycznych.  Rodzinom osób uzależnionych udzielono 

wsparcia oraz informacji o samej istocie uzależnienia, współuzależnienia czy 

przemocy, jak i informacji o swoich prawach i uzyskaniu pomocy. 

Zainteresowanym osobom przekazywano informacje o działających programach  

w ramach pomocy Unijnej.  

3. W 2013 roku odbyło się 9 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i wydatkowana została kwota 2 556,00 zł. Rozpatrzono 45 wniosków 

dotyczących osób nadużywających alkohol, z czego 10 spraw zostało skierowanych 

do Sądu Rejonowego w Krośnie, w celu zastosowania obowiązkowego poddania się 

leczeniu odwykowemu, dodatkowo skierowano 26 wniosków do lekarzy biegłych  

w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu. GKRPA w 2013 r. zaopiniowała 

5 wniosków w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych 

z uchwałami Rady Gminy. 
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Jednocześnie w 23 rodzinach członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2013 r. brali udział w posiedzeniach grup roboczych w ramach 

prowadzonej procedury „Niebieskiej Karty”.  

4. Ponadto prowadzono kontrolę rynku sprzedaży alkoholu na terenie gminy 

Krościenko Wyżne. Komenda Miejska Policji w Krośnie przeprowadziła w 2013 roku 

44 kontrole rynku sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 13 kontroli w I kwartale 

2013 r., 9 kontroli w II kwartale 2013 r., 11 kontroli w III kwartale 2013 r. oraz  

11 kontroli w IV kwartale 2013 r. Na to zadanie przeznaczono kwotę 1 200,00 zł. 

Ponadto Gminna Komisja przeprowadziła 26 kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, w tym:  15 kontroli w II kwartale 2013 r. oraz 11 kontroli w III kwartale 

2013 r.  

5. Podjęto również działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób 

uzależnionych od alkoholu. Na to zadanie przeznaczono kwotę 7 106,48 zł (10 opłat 

sądowych oraz 21 opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu wydanych przez biegłych 

sądowych). 

6. Odbyło się również szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych w dniu 

15.03.2013 r. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę szkoleniową Centrum 

Działań Profilaktycznych i wzięło w nim udział 12 osób. Na szkolenie zaproszono 

właścicieli i sprzedawców z terenu Krościenka Wyżnego i Pustyn.  Uczestnicy 

zapoznali się z regulacjami prawnymi, poznali też problemy dotyczące sprzedaży 

alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, kobietom w ciąży, na kredyt lub pod 

zastaw. Myślą przewodnią szkolenia było odpowiedzialne sprzedawanie i podawanie 

alkoholu przez sprzedawców.  Na szkolenie została przeznaczona kwota 700,00 zł. 

7. Promowano także kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, na ten cel została 

przeznaczona kwota 615,00 zł. Otrzymane materiały zostały przekazane  

do wykorzystania przez nauczycieli i pedagogów w Placówkach Oświatowych  

w Krościenku Wyżnym,  Komendy Miejskiej Policji w Krośnie oraz Ośrodka Zdrowia  

w Krościenku Wyżnym. Celem kampanii było promowanie konstruktywnych postaw, 

zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zjawisk patologicznych poprzez 

organizowanie czasu dzieci i młodzieży. Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział 

w konkursie plastycznym, gdzie przesłano ok. 20 prac, a także   

w konkursie ulotkowym „Mały odkrywca”, gdzie przesłano 50 wypełnionych ankiet. 
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Natomiast starsi uczniowie wzięli udział w konkursie „Dzielę się pięknem”. Przesłano 

1 pracę. Pozostałe ulotki wychowawcy klas rozdali uczniom na lekcjach 

wychowawczych. Spośród wszystkich przesłanych prac nagrodzono upominkami  

5 najlepszych uczestników.  

8. Zorganizowano również Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego – na ten cel 

przeznaczono kwotę 298,48 zł (zakupiono puchary). Turniej tenisa odbył się w dniu  

2 marca 2013 r. na hali sportowej w Krościenku Wyżnym w ramach eliminacji do 

powiatowej olimpiady tenisa stołowego. W turnieju mogli uczestniczyć wszyscy 

chętni nie zrzeszeni od trzech lat w sekcji tenisa stołowego w klubach sportowych. 

Taka forma zawodów dawała szansę na zajęcie dobrych miejsc wszystkim 

startującym. Turniej był przede wszystkim okazją do wzmocnienia więzi rodzinnej, 

pożytecznym spędzeniem czasu bez alkoholu i wzięcia udziału w sympatycznej 

zabawie. Patronat nad Turniejem objął Wójta Gminy Krościenko Wyżne. 

9. Organizowano także programy profilaktyczne, koncerty. Na to zadanie przeznaczono 

kwotę 800,00 zł. Programy profilaktyczne zostały przeprowadzone w dniu 8 kwietnia 

2013 r. Szkoła Podstawowa uczestniczyła w spektaklu teatralnym o charakterze 

profilaktycznym pt. „Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Zagrożenia”, w których udział 

wzięło 270 uczniów, natomiast w Gimnazjum odbył się spektakl teatralny  

pt.  „Zagrożenia”, w którym udział wzięło 150 uczniów. Programy profilaktyczne 

miały na celu wzrost świadomości zarówno dzieci, jak i młodzieży w zakresie 

uzależnień.  

10. Zorganizowano wypoczynek letni w formie tygodniowych rekolekcji dla młodzieży. 

Rekolekcje te odbywały się w ośrodku młodzieżowym „Nadzieja” w Wybrzeżu koło 

Dubiecka w dniach od 26.08-01.09.2013 r. Ten rodzaj wypoczynku promował wśród 

młodzieży zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek. W czasie rekolekcji 

młodzież miała również możliwość pogłębić swoją świadomość religijną oraz 

uwrażliwić na potrzebę kształtowania swojego charakteru. Wypoczynek był także 

czasem rozbudzania uczuć religijnych, patriotycznych. W rekolekcjach wzięło udział  

6 osób i wydatkowana została kwota 1 140,00 zł. 

11. „Wigilia Integracyjna” bez alkoholu dla mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne 

odbyła się w dniu 20 grudnia 2013 r. W spotkaniu wigilijnym wzięło udział  

ok. 180 osób, byli to zarówno mieszkańcy Krościenka Wyżnego jak i Pustyn. 
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Zorganizowana impreza profilaktyczna miała na celu promowanie zdrowego stylu 

życia, a także trzeźwość w gminie Krościenko Wyżne. Na to zadanie przeznaczono 

kwotę 3 379,22 zł. 

12. Na wyposażenie i naprawę placów zabaw, rekreacyjno- sportowych została 

przeznaczona kwota 13 075,90 zł. Dokonano naprawy i zabezpieczenia wcześniej 

zakupionego sprzętu oraz zakupiono 3 urządzenia fitness takie jak: wioślarz  

2 stanowiska, ślizgi i stepper skrętny oraz twister, które zostały zamontowane na 

placu zabaw przy ul. Mostowej. Urządzenia na plac zabaw zostały zakupione w celu 

zorganizowania aktywnego i zdrowego miejsca spędzania wolnego czasu bez alkoholu 

i innych używek dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne. 

13. Zorganizowana została także impreza integracyjna „ Opłatek 2013 r.” promująca 

trzeźwość w Gminie Krościenko Wyżne. Na to zadanie przeznaczono kwotę  

499,50 zł. Impreza integracyjna odbyła się 28 grudnia 2013 r. i została przygotowana 

przez młodzież KSM. W zabawie udział wzięło ok. 190 osób, które promowały 

świetną zabawę taneczną bez używek i alkoholu. 

14. Na prowadzenie Placówki wsparcia dziennego w formie Świetlicy Młodzieżowej 

przeznaczono kwotę 3 452,39 zł . Świetlica znajduje się w budynku Samorządowego 

Przedszkola w Krościenku Wyżnym. Zajęcia świetlicowe odbywały się dwa razy  

w tygodniu: w poniedziałki i piątki w godz. 1500 do 1700. Ze świetlicy skorzystało  

ok. 20 dzieci, głównie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzone zajęcia 

uwzględniały zainteresowania, potrzeby i oczekiwania dzieci. Wśród zabaw i zajęć 

tematycznych znalazło się wiele różnych form zajęciowych, a mianowicie: 

- gry i zabawy grupowe w świetlicy, 

- zajęcia plastyczno – techniczne, 

- zajęcia stolikowe, tj. gry planszowe, układanki, puzzle, itp., 

- zagadki, quizy, 

- zajęcia ruchowe. 

Prowadzone były również pogadanki tematyczne związane z okolicznościowymi 

wydarzeniami i rocznicami. Organizowane zostały także zabawy integracyjne, 

kalambury, a także turniej gier planszowych. Wspólnie z dziećmi wykonywane były 

okolicznościowe gazetki oraz ozdoby wielkanocne i bożonarodzeniowe. 
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Dużym zainteresowaniem  cieszyły się „Artystyczne ferie w świetlicy”. W trakcie zajęć 

dzieci wykonywały prace plastyczne, np.: formowanie w modelinie, wiosenne ozdoby, 

figurki z masy solnej. 

Uczestniczące w zajęciach świetlicowych dzieci często korzystały z gier planszowych 

znajdujących się w świetlicy, jak również z piłkarzyków. Wiele osób przychodziło by 

skorzystać z internetu, znaleźć potrzebne materiały do prac domowych, prezentacji 

maturalnych czy choćby uzyskać pomoc  w odrabianiu lekcji.  Na działalność Świetlicy 

Młodzieżowej wydatkowano kwotę 1 682,40 zł, którą przeznaczono na zakup między 

innymi artykułów papierniczych oraz pokryto koszty związane z mediami. Celem 

placówki jest wsparcie opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z rodzin z różnymi 

dysfunkcjami. 

15. W 2013 roku prowadzona została również Placówka wsparcia dziennego w formie 

Zajęć zespołu wokalno – instrumentalnego. Na to zadanie przeznaczono kwotę  

2  587,50 zł. Zajęcia były przeznaczone dla uczniów i absolwentów Publicznego 

Gimnazjum w Krościenku Wyżnym i prowadzone były w formie zespołu  

wokalno-instrumentalnego w liczbie 3 godz. tygodniowo.  Na zajęcia uczęszczało  

w sumie 35 uczniów, podzielonych na grupy w zależności od możliwości i potrzeb. 

Podczas zajęć zrealizowane zostały następujące cele i zadania:  

- zapobiegano zjawiskom patologicznym poprzez zorganizowanie czasu wolnego,  

- prowadzono naukę gry na instrumentach muzycznych (organy, gitara, gitara 

basowa, perkusja, instrumenty dęte), 

- doskonalono technikę gry na poszczególnych instrumentach w oparciu o poznawane 

utwory, 

- doskonalono technikę wokalną na przykładzie poznawanych piosenek – pracowano 

nad dykcją, emisją głosu, artykulacją, intonacją, barwą i prawidłowym oddechem, 

- wyrabiano umiejętność pracy oraz odpowiedzialności indywidualnej i zespołowej, 

- rozwijano zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów, zachęcano do zgłębienia 

wiedzy muzycznej m. in. w szkole muzycznej, czy w orkiestrze dętej, 

- zajęcia miały również charakter integracyjny. 

W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie biorący udział w zajęciach przygotowywali 

się do okolicznościowych występów takich jak: Koncert Kolęd, Występ na festiwalu 
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piosenki Harcerskiej, Koncert dla jubilatów 50-lecia małżeństwa, Koncert na 

obchodach Dnia Dziecka w Krośnie, Koncert Pieśni Patriotycznych w Krościenku, 

Koncert charytatywny „Złote serca”, a także do konkursów muzycznych. Zajęcia te 

pełniły ważną role pedagogiczną i wychowawczą. Dały możliwość chętnej  

i uzdolnionej młodzieży rozwoju własnych zainteresowań i talentów. 

W ubiegłym roku zrealizowane zostało również zadanie związane z zakupem 

instrumentu – dwóch puzonów do placówki wsparcia dziennego w formie zajęć 

zespołu wokalno – instrumentalnego. Zakup puzonów jest niezbędny do ćwiczenia 

gry na tych instrumentach dla dzieci i młodzieży, które chcą rozwijać swoje zdolności, 

umiejętności, zainteresowania. Na to zadanie została przeznaczona kwota  

w wysokości 3 497,00 zł.  

16. Kolejnym realizowanym zadaniem było zorganizowanie zabawy „ Mikołajkowej” dla 

dzieci. Na to zadanie przeznaczono kwotę 399,99 zł. Spotkanie ze Świętym Mikołajem 

odbyło się w dniu 06.12.2013 r. Zabawy dla dzieci poprowadzone były przez 

animatora kultury z Brzozowa. Nastrój spotkania podkreślały świąteczne piosenki,  

w rytm których dzieci tańczyły i bawiły się wesoło. Przygotowano również drobny 

poczęstunek oraz słodkie smakołyki, którymi częstowano przybyłych gości. Podczas 

spotkania z Mikołajem nieoceniona była również pomoc Śnieżynek z Publicznego 

Gimnazjum w Krościenku Wyżnym. Głównym punktem spotkania była obecność 

Świętego Mikołaja, który przybył do dzieci z ogromnym workiem prezentów, rozdając 

78 świątecznych paczek. Na zakończenie zebrani goście wraz z dziećmi przystąpili do 

wspólnych zdjęć z Mikołajem. W spotkaniu Mikołajkowym brały również udział dzieci 

z rodzin z różnymi problemami.    

17. Obóz harcerski letni i zimowy. W dniach od 11.02-16.02.2013 r. zorganizowane 

zostało Zimowisko dochodzące w Krościenku Wyżnym. W Zimowisku udział wzięło  

25 dzieci. Dla harcerzy zajęcia na zimowisku dochodzącym podporządkowane były 

prawom harcerskim, między innymi „Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, 

nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych – nie używa narkotyków”.  

Natomiast letni obóz harcerski w Karwieńskich Błotach (woj. pomorskie) odbył się  

w dniach 1 lipiec do 13 lipiec 2013 r. i wzięło w nim udział 27 dzieci i 4 opiekunów. 

Głównym założeniem zadania było kształtowanie uniwersalnych wartości, 
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uświadomienie i wychowanie do życia bez nałogów. Na realizacje tego zadania 

przeznaczono kwotę  3 494,50 zł. 

18. Klub Seniora jest jednym z kierunków działań zawartym w Strategii Integracji  

i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krościenko Wyżne na lata  

2011-2020. W 2013 r. Klub liczył 35 osób. Spotkania obywały się 1 raz w miesiącu  

w Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym. Klub Seniora w poprzednim 

roku czynnie uczestniczył w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie 

Kulturalne Dębina, tj. koncert kolęd, święto drzewa, brylowanie  

w Dębinie. Członkowie Klubu Seniora uczestniczyli w spotkaniach z wokalną Grupą 

Uniwersytetu III Wieku z Krosna oraz z Seniorami Stowarzyszenia Dębina. 

Uczestniczki brały udział w zorganizowanym przez Bibliotekę projekcie „Spotkania  

z pasjami”. Z okazji Święta Zmarłych porządkowały opuszczone groby i przygotowały  

wiązanki na te groby. Klub Seniora wykonał również stroiki, które zostały ułożone na 

stołach w trakcie organizowanej wigilii. W ramach działalności Klubu w dniu 18 lipca 

2013 r.  zorganizowano wycieczkę do Kalwarii Pacławskiej i Jodłówki oraz w dniu  

19 września 2013 roku do Krynicy, Trzcinicy i Dębowca. W trakcie trwania wycieczki 

uczestnicy poznawali zakątki Polski, pogłębiali swoją wiedzę historyczną, zaspokajali 

potrzeby kulturalno – społeczne, poszerzali kulturę osobistą. W ramach działalności 

klubu zorganizowana została gimnastyka rekreacyjno – rehabilitacyjna dla osób 

starszych, w której brało udział ok. 15 osób. Zadanie to miało na celu promować 

aktywny, zdrowy styl życia bez nałogów, poprawę ogólnej wytrzymałości organizmu, 

podniesienie poziomu sprawności fizycznej. Na zadanie to została wydatkowana 

kwota 3 797,86 zł. 

19. Placówka wsparcia dziennego w formie: Klubu młodego szachisty i warcabisty. 

Zajęcia te rozwijały zainteresowania i aktywność twórczą dzieci, ukazywały jak można 

miło spędzać wolny czas bez używek. Dzięki odbywaniu się tych zajęć dzieci mogły 

wspaniale się bawić, rywalizować między sobą, brać udział w różnych turniejach 

warcabowych i szachowych.  Zajęcia szachowo-warcabowe prowadzone były przez 

okres od stycznia-czerwca 2013 r. i przez okres od września – grudnia 2013 r.  

W zajęciach uczestniczyło około 25 osób. Na to zadanie wydatkowano kwotę 

1 658,02 zł. W ramach działalności klubu zakupiono medale i puchary przeznaczone 
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na nagrody dla dzieci biorących udział w zajęciach szachowo - warcabowych. Na 

działalność klubu wydatkowano kwotę 443,00 zł.  

20. Placówka wsparcia dziennego w formie zajęć koła szachowego. Zadanie to miało  na 

celu naukę logicznego i przestrzennego myślenia, spędzanie czasu bez papierosów 

alkoholu i narkotyków, zwiększenie koncentracji i pamięci oraz udział w turniejach  

i zawodach. W zajęciach uczestniczyli uczniowie Gimnazjum, prowadzone one były 

przez okres od stycznia-czerwca 2013 r. i przez okres od września – grudnia 2013 r.  

Na to zadanie wydatkowano kwotę 646,18 zł.  

21. W 2013 roku zostało utworzone Bractwo Trzeźwościowe jako grupa wsparcia dla 

osób uzależnionych, jak i współuzależnionych. Na to zadanie została wydatkowana 

kwota 995,92 zł. Pokryto między innymi koszty przewozu osób na rekolekcje  

do Przemyśla w dniu 24 listopada 2013 r. W ramach działalności Bractwa 

Trzeźwościowego odbyło się spotkanie poprowadzone przez lekarza medycyny Panią 

Beatę Guzik nt. ”Wpływ alkoholu na płód matki i jego dalszy rozwój”, w którym udział 

wzięło ok. 10 osób.   

22. Zajęcia Aerobiku. Zajęcia rozpoczęły się w kwietniu 2013 r. Celem tego zadania było 

promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów, rozwijanie zainteresowań, 

dynamiczny sposób na dobre samopoczucie i poprawę nastroju, różne sposoby na 

życie i utrzymanie zdrowia, wskazanie innego sposobu na życie bez alkoholu i innych 

używek. Zajęcia aerobiku odbywały się w sali OSP Pustyny. Uczestniczyło w nich 

ok. 18 osób. Na to zdanie przeznaczono kwotę 1 800,00 zł (pokryto wynagrodzenie 

instruktora zajęć). 

23. Organizowanie wycieczek (do teatru, kina, itp.). Na to zadanie wydatkowano kwotę 

999,60 zł. W ubiegłym roku z tego zadania sfinansowano przejazd dzieci na turniej 

Łukacijewska Cup 2013, który odbył się w Rzeszowie oraz zakupiono bilety na 

spektakle teatralne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej (20 biletów) oraz 

dofinansowano zakup biletów dla młodzieży Publicznego Gimnazjum w Krościenku 

Wyżnym dla 57 uczniów. Zadanie to umożliwiało konstruktywne spędzanie wolnego 

czasu bez nałogów oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym.  

24. Działalność Młodzieżowej Rady Gminy. Na to zadanie wydatkowano kwotę  

869,02 zł. Zadanie to ma na celu kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży 

bez alkoholu i innych używek. W dniu 19 listopada 2013 roku zorganizowano 
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wycieczkę dla młodzieży z terenu gminy Krościenko Wyżne. Ze środków Gminnego 

Programu zostały pokryte koszty przewozu osób na wycieczkę do Rzeszowa oraz 

koszty zakupu biletów do kina Cinetrix w Rzeszowie. W wycieczce udział wzięło  

ok. 44 osób.  

25. Zakup materiałów biurowych (znaczki, papier ksero, toner, itp.). W ramach tego 

zadania zakupiono materiały biurowe oraz znaczki pocztowe potrzebne do pracy 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na ten cel przeznaczono 

kwotę 215,49 zł. 
 

 Na terenie gminy obowiązywały w roku 2013 następujące zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży (stan na 

31.12.2013 r.): 

 9 zezwoleń na sprzedaż piwa oraz napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, 

 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, 

 2 bary gastronomiczne, które posiadają zezwolenia na sprzedaż alkoholu do spożycia na 

miejscu. Obydwa bary prowadzą sprzedaż piwa oraz napojów alkoholowych do 4,5% 

zawartości alkoholu oraz powyżej 18% zawartości alkoholu. Stan ten obowiązywał do 

30.06.2013 r. Natomiast od 01.07.2013 r. zostało cofnięte zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych powyżej 18% do spożycia na w miejscu sprzedaży dla jednego 

baru gastronomicznego. 

 

Kierownik GOPS 

Lucyna Liput 


