
 

     Sprawozdanie cząstkowe (do 30 czerwca 2012) z zadania: 

„Miej wpływ na wydatki z funduszu korkowego w swojej 

gminie” 

                                 w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” 

 

1. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, mail): 

Krzysztof Jakubowski, kontakt@krzysztofjakubowski.pl 

2. Nazwa i dane teleadresowe organizacji: 

Fundacja Wolności, ul. Jasna 8/3, 20-077 Lublin 

 

3. Gmina i miejscowośd objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: 

Miasto Lublin 

 

4. Data przesłania sprawozdania: 

23.06.2012 

5. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie 
wszystkich działao, które podjęli Paostwo, po przystąpieniu do akcji : 

(np. informowanie władz, mieszkaoców o realizowaniu zadania – spotkanie, maile, telefony; partnerstwo i współpraca z 
innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje); zrealizowanie poszczególnych 
kroków ze scenariusza do zadania - ukooczenie kursu internetowego „Na Straży”; zalogowanie do narzędzia internetowego, 
umówienie się na wywiad – z kim?, przeprowadzenie wywiadu – z kim?, zrobienie notatki z wywiadu, wprowadzenie 
informacji z wywiadu do narzędzia internetowego, Jakie dokładnie dokumenty pozyskano?: np. Gminny Program 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010, 2011, 2012 rok,  Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu 
Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok, Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych, Informacje o kontrolach prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Informacje o kontrolach 
prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Informacje z Paostwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
wprowadzenie informacji z dokumentów do narzędzia);  zorganizowanie spotkania w ramach akcji: data spotkania/ jaki 
charakter miało spotkanie (panel, debata, szkolenie itp.)/ gdzie odbyło się spotkanie/ jak informowano o spotkaniu (plakaty, 
ulotki, ogłoszenia w prasie lokalnej itp.)/ kogo zaproszono na spotkanie/ kto wziął udział w spotkaniu (władze, urzędnicy, 
mieszkaocy itp.)/ ile osób wzięło udział w spotkaniu) 
 

8-9 maj – przejrzeliśmy zawartośd Biuletynu Informacji Publicznej miasta Lublin pod kątem 
dokumentów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Uzyskaliśmy dostęp do następujących dokumentów: 

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji 
Rozwiązywana Problemów Alkoholowych w Lublinie i określenia jej zadao, 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 



 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 

 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w roku 2011 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012  
(uchwała Rady Miasta Lublin nr 265/XV/2011 z 24 listopada 2011 roku) 

 Strona w BIP nt. konkursów ogłaszanych przez Prezydenta – w tym konkursów związanych z 
realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert z zakresu prowadzenia profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w roku 2012 

 Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert w zakresie Gminnego Programu w roku 2012 

 Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert w zakresie pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacji 

 Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym 
przemocą 

 Wyniki konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania w ramach Przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym zadania III – Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży *Prowadzenie przez różne podmioty obozów (kolonii) 
letnich z profesjonalnym programem profilaktycznym dla 1.200 dzieci i młodzieży+ 

23 maj – wysłaliśmy pismo do zastępcy prezydenta miasta Lublin Pani Moniki Lipioskiej, informujące 
o rozpoczęciu realizacji zadania w Lublinie. 

24 maj – złożyliśmy wnioski o udostępnienie informacji publicznej do Najwyższej Izby Kontroli oraz 
Regionalnej Izby Obrachunkowej z zapytaniem o przeprowadzone kontrole w związku z realizacją 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lublinie w ciągu ostatnich trzech lat. 
Złożyliśmy też wniosek do Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przesłanie 
ankiety PARPA-G1, przekazanej przez miasto Lublin za lata 2009-2011. 

25 maj – RIO oraz NIK odpowiedziały, że nie prowadziły kontroli w wymienionych przez nas latach i 
zakresie w mieście Lublin. 

28 maj – wysłaliśmy wniosek do prezydenta miasta Lublin o udzielenie informacji publicznej. 
Zapytaliśmy o terminy wydarzeo (np. imprez plenerowych, konferencji) finansowanych z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz czy w bieżącym roku Urząd Miasta 
planuje finansowad z funduszu korkowego budowę lub modernizację boisk sportowych. 

28 maj – otrzymaliśmy ankiety PARPA-G1 za ostatnie trzy lata. 

18 czerwca – spotkaliśmy się z pracownikami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Lublin: dyrektorem Wydziału Jerzym Kusiem, z-cą dyrektora Wydziału Barbarą Danieluk oraz 
kierownikiem referatu ds. rozwiązywania problemu uzależnieo Katarzyną Raczyoską. W spotkaniu 
wzięły udział także przedstawicielki Stowarzyszenia Samopomocy Terytorialnej. Mieliśmy okazję 
nawiązad relacje z pracownikami urzędu, przedstawid ideę akcji “Masz Głos, Masz Wybór” a także 
zadao pytania, które nam się nasunęły po dotychczasowej analizie dokumentów. Pracownicy urzędu 
byli bardzo otwarci i nastawieni na współpracę i pomoc. Otrzymaliśmy pisemną odpowiedź na nasze 
pytanie, dotyczące finansowania budowy i modernizacji boisk sportowych ze środków Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustną odpowiedź nt. 
najbliższych wydarzeo dofinansowanych ze środków Programu (w najbliższych tygodniach będzie to 
tylko jedna konferencja nt. „Pielęgnowanie Zdrowia Rodziny – Perspektywa Europejska”, 
organizowana 2 lipca na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji). 



 

22 czerwca – umówiliśmy się na spotkanie z przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Panem Piotrem Dreherem. 

 

Co uważają Paostwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w 

ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Za sukces uznaję udane spotkanie z przedstawicielami Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Lublin, nawiązanie dobrych relacji i chęd dalszej współpracy. 
 

 
Uwagi, dodatkowe informacje: 
(Np. czy organizowali Paostwo Święto Samorządu Lokalnego?) 
 

Nie ma. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zadanie realizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w ramach 

akcji „Masz Głos Masz Wybór” realizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego 

 


