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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w 2013r. 
 

 

 

 

W dniu 31 stycznia 2013r. na podstawie art. 4
1
 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Popielów uchwałą  

Nr XXIII/168/2013 przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2013r., który jest kontynuacją zadań i kierunków zawartych w programach 

uchwalonych w latach ubiegłych i stanowi całokształt działań jakie są podejmowane w celu 

ograniczenia występowania choroby alkoholowej w społeczeństwie i zapobiegania jej negatywnym 

skutkom. 

 

 

 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Wójt w celu 

inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz podejmowania czynności zmierzających 

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

 

 

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013r. : 

1. Ilona Lenart – Przewodniczący 

2. Bronisława Biel – Członek  

3. Joanna Mikoda – Pełnomocnik Wójta, Członek 

4. Barbara Piekarek – Członek 

5. Arkadiusz Kulas – Członek  

 

 

 

W 2013r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

podejmowane były następujące działania: 
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I. Działania profilaktyczne, udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy 

pomocy psychospołecznej oraz prawnej 

 

Działania profilaktyczne opierają się na udzielaniu rodzinom, w których występuje problem 

alkoholowy pomocy poprzez działalność punktu konsultacyjnego.  

 

W 2013r. w punkcie konsultacyjnym w Popielowie udzielane były bezpłatne porady, w czasie 

których informowano osoby o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego, 

motywowano je do leczenia, a także udzielano wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym.  

W ramach punktu udzielana była także pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholowym lub 

przemocy domowej oraz członkom ich rodzin. Informowano zarówno o możliwości podjęcia 

leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych. Udzielano porad socjalno-

prawnych.  

 

W punkcie konsultacyjnym w 2013r. zatrudniony był: 

 

Psycholog 4 godziny tygodniowo (1 x tyg. – środa) 

Terapeuta 8 godzin miesięcznie (2 x m-c po 4 godz. – czwartki) 

 

Z comiesięcznych sprawozdań psychologa wynika, że w 2013r. udzielono łącznie 158 porad, w tym 

133 w punkcie konsultacyjnym i 25 w formie wizyt domowych. Natomiast terapeuta udzielił 

łącznie 77 porad. 

 

Do punktu konsultacyjnego zakupiono 6 krzeseł, gaśnicę z oznakowaniem oraz książki o tematyce 

profilaktyki przeciwdziałania przemocy. Łączna wartość zakupów 1.042,42zł   

   

Łącznie na działania punktu konsultacyjnego wydatkowano 14.982,42zł (13,39% budżetu) 

 

 

II. Profilaktyczna działalność edukacyjna, wychowawcza oraz informacyjna  

(głównie dzieci i młodzieży szkolnej) 

 

1. Działania szkół w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

 

Szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Gminy Popielów poprzez szkolne programy 

profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia włączają się do realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki. 

 

W 2013r. podejmowały następujące działania profilaktyczno – edukacyjne, w których udział brali 

uczniowie i nauczyciele: 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie 

 

- szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na materiały 

edukacyjne wydatkowano 410zł 

- szkoła organizowała w okresie ferii zimowych zajęcia sportowe – na transport uczniów 

wydatkowano 540zł 

- w trakcie roku szkolnego zrealizowano szkolny program profilaktyki, w ramach którego na 

bilety wstępu do zoo, juraparku i na basen oraz wyżywienie wydatkowano 871,75zł   

 

razem PSP Popielów 1.821,75zł 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach 

 

- szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na materiały 

edukacyjne wydatkowano 410zł 

- szkoła organizowała wyjazd dla uczniów na spektakl teatralny o tematyce profilaktyki 

uzależnień – na transport wydatkowano 350zł 

- w trakcie roku szkolnego zrealizowano szkolny program profilaktyki, w ramach którego na 

organizację zabawy integracyjnej oraz materiały wydatkowano 788,37zł   

- w celu prowadzenia zajęć sportowych na terenie sali gimnastycznej zakupiono piłki o 

łącznej wartości 500zł   

 

razem PSP Karłowice 2.048,37zł 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach 

 

- szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na materiały 

edukacyjne wydatkowano 410zł 

 

razem PSP Stare Siołkowice 410zł 

 

 

Łącznie na działania szkół wydatkowano kwotę 4.280,12zł (3,83% budżetu) 

 

 

 

2. Działalność Rad Sołeckich i świetlic wiejskich w ramach realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 

- Rada Sołecka Kaniów – prowadzono zajęcia świetlicowe w miesiącach styczeń i luty 2013r. 

(wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia 400zł) 

 

- Rada Sołecka Karłowice i Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej – 

zorganizowano 2 tygodniowe półkolonie letnie dla dzieci, na wynagrodzenie dla osób 

prowadzących zajęcia, bilety wstępu i transport do Planetarium w Chorzowie i Wioski 

Indiańskiej w Dąbrówce Dolnej wydatkowano łącznie 2.954zł 

 

-  Rada Sołecka Kurznie – prowadzono 2 tygodniowe zajęcia wakacyjne dla dzieci, na 

wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia, transport i bilety wstępu do Wioski Indiańskiej w 

Dąbrówce Dolnej, transport na basen do Oławy, zakup drobnego sprzętu do prowadzenia zajęć 

wydatkowano łącznie 2.046,59zł)  

 

-  Rada Sołecka Nowe Siołkowice – sfinansowano zajęcia wakacyjne dla dzieci w miesiącu 

sierpniu 2013r., na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej w tym okresie zajęcia sportowe 

wydatkowano 350zł, na organizację festynu rodzinnego i dofinansowanie działań o znamionach 

profilaktyki wydatkowano 1.379,88zł. Razem 1.729,88zł 

 

 

Łącznie na działania Rad Sołeckich wydatkowano kwotę 7.130,47zł (6,37% budżetu). 
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3. Inne działania  

 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to także 

stwarzanie dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym możliwości rozwijania nowych 

zainteresowań, spędzania wolnego czasu, dlatego też współfinansuje się inne imprezy promujące 

zdrowy wolny styl życia oraz organizuje szkolenie z zakresu profilaktyki. 

 

W 2013r. dofinansowano następujące działania: 

 

1. W maju zorganizowano szkolenie dotyczące problematyki przemocy i jej przeciwdziałania, w 

którym udział wzięli m.in. nauczyciele szkół, przedszkoli, pracownicy UG i GOPS-u, policja, 

na organizację którego wydatkowano 1.032,29zł  

 

2. Zakupiono publikacje o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, które zostały przekazane 

do szkół podstawowych. Wartość zakupu 500zł 

 

3. W okresie styczeń – marzec realizowano zadanie publiczne ze środków finansowych 

Ministerstwa Sportu i Turystyki Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów pn „Łyżwiarstwo 

moją pasją” ze środków na realizację Programu Profilaktyki wydatkowano na transport 

1.680zł, bilety wstępu na lodowisko 3.200zł, wynagrodzenia dla opiekunów 4.000zł, zakup 

materiałów 150,66zł razem 9.030,66zł (w programie udział wzięło 60 uczniów gimnazjum i 60 

uczniów szkół podstawowych). Wartość zadania 16.955,66zł 

 

4. W ramach projektu „Animator – Moje boisko ORLIK 2012” dofinansowano (w miesiącach 

styczeń – luty i marzec – listopad 2013r.) wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia 

sportowe w łącznej wysokości 16.020zł 

 

5. Zakupiono urządzenia sportowo – rekreacyjne, które znajdują się przy PSP w Starych 

Siołkowicach – wartość 10.000zł 

 

6. Współorganizowano V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XIX Sportowy Turniej 

Miast i Gmin (wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia nordic walking 200zł, zakup 

pucharów, dyplomów, papieru i tuszu do drukarki 1.753,35zł). Razem 1.953,35zł 

 

7. Dofinansowano turniej tenisa stołowego 1.410,50zł 

 

8. Sfinansowano zajęcia nordic walking dla mieszkańców 3 sołectw (Kurznie, Rybna, Stare 

Siołkowice) – 300zł 

 

9. Dofinansowano wypoczynek letni dla 23 uczniów gimnazjum pochodzących z rodzin 

wymagających wsparcia. Wyjazd do miejscowości Murzasichle – Zakopane odbył się w 

terminie 8 – 17 sierpnia 2013r. Wydatkowano na ten cel 9.436,50zł 

 

10. Dofinansowano trwające tydzień zajęcia wakacyjne dla dzieci z miejscowości Lubienia, na 

transport i bilety na tzw. Piknik na Florydzie wydatkowano łącznie 480zł 

 

11.  Dofinansowano Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz udział 2 młodych strażaków w obozie 

szkoleniowym – łączne wydatki 1.963,36zł 

 

12. Dofinansowano imprezę z okazji Dnia Dziecka noszącą znamiona profilaktyki i promocji 

zdrowego stylu życia, współorganizowaną przez Polski Związek Wędkarski w Popielowie – 

699,98zł  
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13. Celem zachęcenia młodzieży i osób dorosłych do spotkań i korzystania z świetlic wiejskich 

zapewniono utrzymanie tam Internetu oraz infokiosków – łączne wydatki 6.875,87zł 

 

14. Inne działania związane z realizacją programu profilaktyki – 1.399,82zł  

 

 

Łącznie na inne działania wydatkowano kwotę 61.102,33 zł (54,62% budżetu) 

 

 

III. Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu oraz próby ich usuwania 

 

Osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu, a także członkowie ich rodzin, którzy potrzebują 

pomocy i wsparcia zapraszane są na spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. W czasie spotkań prowadzone są rozmowy motywujące do uczestnictwa w 

punktach konsultacyjnych lub do podjęcia dobrowolnego leczenia.  

W 2013r. Komisja rozpatrywała 22 wnioski dotyczących osób, wobec których istniało podejrzenie 

uzależnienia od alkoholu, z których 9 przesłano do Sądu Rejonowego w Brzegu z wnioskiem o 

orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w związku z uzależnieniem od alkoholu 

   

Łączne wydatki dotyczące postępowania sądowego oraz badań lekarskich w przedmiocie 

uzależnienia wyniosły 4.608,76zł (ok. 4,12% budżetu) 

 

 

IV. Prowadzenie działań dotyczących przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 

Uchwałą z dnia 28 grudnia 2001r. Nr XXVII/240/20001 Rady Gminy w Popielowie została 

ustalona liczba punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonych do spożycia: 

poza miejscem sprzedaży 30 punktów – funkcjonuje w gminie 21 punktów 

w miejscu sprzedaży 15 punktów – funkcjonuje w gminie 9 punktów. 

 

Pozytywnie zaopiniowano 21 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych oraz 11 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.  

 

V. Działalność oraz wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

W 2013r. Komisja spotkała się na 11 posiedzeniach głównie w celu: 

- przeprowadzania rozmów profilaktycznych z zaproszonymi osobami uzależnionymi od 

alkoholu oraz członkami ich rodzin  

- zaopiniowania wniosków przedsiębiorców o wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych, 

- podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

 

Wydatki komisji: szkolenie 290zł, delegacje 355,32zł, usługi pocztowe 600zł, środki czystości 

18,16zł, materiały i sprzęt (bieżące + papiernicze) 4.321,99zł, usługi telefoniczne 400zł. 

 

 

Łącznie na działania dot. punktu V (wliczając wynagrodzenie Pełnomocnika i członków 

Komisji wydatkowano kwotę 15.469,17zł (13,83% budżetu) 

 

 

Wydatki z tytułu składek ZUS i FP wyniosły 1.746,95 (1,56% budżetu). 
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VI.    Podsumowanie  

 

 

 

W 2013r. środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie gminy Popielów wynosiły 111.865zł. 

 

Na realizację programu wydatkowano kwotę 109.320,22zł co stanowi 97,73% budżetu.  

 

Środki niewykorzystane to 2.544,78zł. 

 

Szacunkowa liczba odbiorców programu: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum ok. 450, 

nauczyciele, radni i sołtysi ok. 30 osób, młodzież i dorośli uczęszczający na zajęcia sportowe  

ok. 100 osób, rodziny i osoby uzależnione korzystające z porad psychologa i terapeuty uzależnień w 

punkcie konsultacyjnym ok. 60 osób.  

Razem liczba osób, które bezpośrednio związane były z realizacją niniejszego programu  

to ok. 650 osób. 

 

Niewykorzystanie środków finansowych wynika z zobowiązań za rok 2013 zapłaconych w roku 

2014 (dotyczy wynagrodzeń za świadczone usługi w grudniu 2013r., które zapłacono w styczniu 

2014r., ale ich koszt musiał być zabezpieczony w budżecie 2013r.) oraz z powodu odstąpienia od 

zaplanowanych działań niektórych partnerów realizujących niniejszy program m.in. wyjazd 

integracyjny na basen promujący zdrowy styl życia.  

 

W niniejszym sprawozdaniu kwoty wynagrodzeń za 2013r. wykazano w wartościach brutto.  

 

W 2014r. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w dalszym ciągu będzie się opierała na działalności szkoleniowej, informacyjnej i edukacyjnej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sporządził: 

Joanna Mikoda 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

 

 

 

 

Popielów, 27 stycznia 2014r. 


