
Załącznik Nr 2 do Gminnego 

Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywaniu Problemów  Gminy 
Kowiesy na 2011 rok. 
 

PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 
2011ROK 

Lp. Zadanie Termin 

1.  
1.Opracowanie i przedstawienie Radzie Gminy  sprawozdania 
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2011r. 

2.Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w sprawie 
udzielania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych na miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży, kontrole przestrzegania zasad obrotu tymi 
napojami. 
3. Wizyty edukacyjno- informacyjne z zakresu przestrzegania 
zasad sprzedaży napojów alkoholowych. 

4.Prowadzenie profilaktycznych rozmów z osobami  
uzależnionymi skierowanymi przez Posterunek Policji lub inne 
instytucje. 
5.Kontrola zajęć pozalekcyjnych w szkołach 

 
 

 
 

 
I kwartał 
Styczeń 

Luty 
Marzec 

 

2 1.Opiniowanie wniosków w sprawie dofinansowywania kolonii 

dla dzieci z rodzin patologicznych 
2. Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w sprawie 
udzielania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych na miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży oraz kontrole przestrzegania zasad obrotu tymi 

napojami. 
3. Prowadzenie profilaktycznych rozmów z osobami  

uzależnionymi skierowanymi przez Posterunek Policji lub inne 
instytucje. 
4.Kontrola działalności świetlicy środowiskowej w Woli 
Pękoszewskiej 

 

 
 

II kwartał 
Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 
 

3. 1. Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w sprawie 
udzielania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych na miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży oraz kontrole przestrzegania zasad obrotu tymi 
napojami. 
2. Prowadzenie profilaktycznych rozmów z osobami  
uzależnionymi skierowanymi przez Posterunek Policji lub inne 
instytucje. 

3. Kontrola działalności świetlic środowiskowych w Woli 

Pękoszewskiej i Jeruzalu. 
4. Wizyty edukacyjno- informacyjne z zakresu przestrzegania 
zasad sprzedaży napojów alkoholowych. 
 

 
 

 
III kwartał 

Lipiec 
Sierpień 
Wrzesień 

 

4. 1. Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w sprawie 

udzielania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych na miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi 
napojami. 
2. Prowadzenie profilaktycznych rozmów z osobami  
uzależnionymi skierowanymi przez Posterunek Policji lub inne 
instytucje. 

3. Kontrola zajęć pozalekcyjnych w szkołach. 
4.Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na 
2012 r. 
5. Opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Kowiesy na 2012 r. 

 

 
IV kwartał 
Październik 

Listopad 
Grudzień 

 

 


