
Somianka, dnia 18 grudnia 2019r. 

Osoba Prawna Szulc - Efekt Sp. z o.o. 
Prezes Zarządu: Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870 
z późn. zm.) w związku z petycją wniesioną drogą elektroniczną w dniu 26 września 2019r. informuję 
poniżej o sposobie załatwienia petycji. 
I I - Petycja Odrębna 
§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. 
Celem wykorzystania rzeczonego oprogramowania byłaby pomoc pedagogom szkolnym oraz 
uczniom w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej 
z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem 
alkoholu i środków odurzających. 

Gmina w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej 
z przeciwdziałaniem nadużywania alkoholu i środków odurzających wśród dzieci i młodzieży 
prowadzi szereg działań m.in.: cykliczne zajęcia edukacyjne, w tym: spektakle profilaktyczne, 
pogadanki, prelekcje, wydawane są ulotki. W szkołach przeprowadzane są szkolenia dla dzieci, 
nauczycieli, wychowawców oraz rodziców podnoszące świadomość w zakresie zdrowotnych, 
psychologicznych i społecznych konsekwencji stosowania używek. Organizowane są spotkania 
z dzielnicowym. Przy współpracy z pracownikami świetlic wiejskich oraz filii bibliotecznych 
podejmowane są działania mające na celu promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego 
i społecznego opartych na wzajemnej pomocy, szacunku partnerstwie. W tym celu organizowane są 
zajęcia integracyjne, wycieczki, półkolonie, zajęcia sportowo- rekreacyjne, w trakcie których dzieci 
i młodzież uczą się współdziałania, tolerancji, podejmowania właściwych decyzji i przyjmowania 
odpowiedzialności za podejmowane działania. Powyższe działania umożliwiają dzieciom 
i młodzieży pod okiem dorosłych spędzić aktywnie, bezpiecznie i pożytecznie swój wolny czas. 
W trosce o zdrowy rozwój osób niepełnoletnich Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
prowadzi działania profilaktyczne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych. Sprzedawcy 
otrzymają materiały (plakaty, naklejki i ulotki) będące w dyspozycji gminy, z podstawowymi 
treściami edukacyjnymi, przypominającymi o konieczności kontroli wieku i informującymi 
o konsekwencjach związanych ze sprzedażą alkoholu nieletnim. 
W ramach posiadanych możliwości technicznych dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych 
alkoholizmem prezentowane są stosowne filmy, spoty itp., z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych w celu edukacyjnym ukierunkowanym na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozważy w przyszłości możliwość 
wprowadzenie innych narzędzi informatycznych w ramach posiadanych kompetencji oraz środków 
finansowych i technicznych. 
§2P) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści 
petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego 
(Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. Chcemy 
działać w pełni jawnie i transparentnie. 

Petycja została opublikowana na stronie BIP Urzędu Gminy w Somiance w zakładce Petycje. 
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