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GMINA POPIELÓW 
   

 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w 2019 r 
 

W dniu 31 stycznia 2019 r. na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Popielów uchwałą  

Nr V/21/2019 przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2019 r., 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 2019 r. : 

 

1. Monika Kopka-Jędrychowska – Przewodniczący 

2. Bronisława Biel – Członek  

3. Alicja Semerjak-Gnap – Pełnomocnik Wójta  

4. Barbara Piekarek – Członek 

5. Arkadiusz Papiewis – Członek  

 

W 2019 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

podejmowane były następujące działania: 

 

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 2019 r. w punkcie konsultacyjnym zlokalizowanym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

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.  
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W punkcie konsultacyjnym w 2019 r. zatrudniony był 1 psycholog –  3 godziny tygodniowo  (1 raz 

w tygodniu). 

Dodatkowo w związku z zaistniałą potrzebą pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin 

uzależnionych w okresie od marca do czerwca 2019 r. psycholog dodatkowo udzielał pomocy                    

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Popielów. 

 

Sprawozdanie podsumowujące pracę psychologa za rok 2019 r. wskazuje, iż łącznie udzielono 144 

porad indywidualnych. 

 

Łącznie na działania punktu konsultacyjnego wydatkowano  12.240,00 zł (10,94% 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  

 

We współpracy ze szkołami podstawowymi i ówczesnym gimnazjum prowadzone były zajęcia 

edukacyjne dla młodzieży, profilaktyczne programy dot. profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia 

wynikające z zapisów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 rok.  

W ramach gminnego programu dofinansowane są różne inicjatywy, a także szkolne i przedszkolne 

działania profilaktyczne, promujące sport i zdrowy styl życia realizowane dla uczniów szkół  

i przedszkoli z terenu gminy Popielów. Zorganizowano liczne pogadanki tematyczne z fachowcami 

m.in. z policjantem, psycholog, przedstawicielem poradni MONAR, specjalistą ds. uzależnień. 

Zorganizowano szereg wycieczek, jak również szkoleń dla kadry pedagogicznej.  

Powyższe działania to źródło szerokiej wiedzy na temat wszelkiego rodzaju środków 

uzależniających, a także nauka spędzania czasu wolnego dla prawidłowego funkcjonowania rodziny 

i dzieci oraz budowania pozytywnego wizerunku samego siebie. Skierowane były one do dzieci, 

młodzieży i ich rodziców.  

 

W 2019 r. podejmowane były następujące działania profilaktyczno – edukacyjne, w których udział 

brali uczniowie i nauczyciele: 

 

Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach  

 

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

edukacyjne wydatkowano 307,50 zł 

- dofinansowanie wycieczki dla uczniów z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 

wydatkowano 1 260,00 zł 

 

razem PG Stare Siołkowice  1 567,50zł 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie 

 

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

edukacyjne wydatkowano 307,50zł 

- przyznano szkole środki na pokrycie kosztów wycieczki integracyjnej dla dzieci  

i młodzieży, wydatkowano 3 000,00 zł 

-  zorganizowano szkolenie dla rodziców w ramach programu „Bądź sobą”, wydatkowano – 

300 zł 

 

razem PSP Popielów 3 607,50 zł 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach 
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- szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, na materiały 

edukacyjne wydatkowano 307,50 zł 

- dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkoły wydatkowano 2 000,00 zł 

 

razem PSP Karłowice 2 307,50 zł 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach 

 

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

edukacyjne wydatkowano 307,50zł 

- przyznano szkole środki na zakup sprzętu sportowego celem kształtowania zdrowych 

nawyków wśród uczniów wydatkowano  589,70 zł 

- sfinansowano szkolenie dla rady pedagogicznej odnośnie cyber zagrożeń 680,00 zł 

- dofinansowano wycieczkę edukacyjna dla klas VII-VII wydatkowano 710,00 zł 

 

razem PSP Stare Siołkowice 2 287,20  zł 

 

Publiczne Przedszkole w Popielowie 

 

- dofinansowanie festynu „Święta Rodziny” w przedszkolu, w ramach organizowania 

lokalnych imprez profilaktycznych, wydatkowano 499,38 zł 

- dofinansowanie organizacji kiermaszu adwentowego, w ramach organizowania lokalnych 

imprez rekreacyjnych,  wydatkowano 500,00 zł 

 

razem PP Popielów  999,38 zł 

 

Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach 

 

- dofinansowanie festynu rodzinnego w przedszkolu, w ramach organizowania lokalnych 

imprez profilaktycznych wydatkowano 981,87 zł 

 

razem PP Stare Siołkowice 981,87 zł 

 

Publiczne Przedszkole w Karłowicach 

 

- dofinansowanie festynu rodzinnego w przedszkolu, w ramach organizowania lokalnych 

imprez rekreacyjnych wydatkowano 700,00 zł 

- dofinansowanie wycieczki edukacyjnej dla dzieci wydatkowano 300,00 zł 

 

razem PP Karłowice 1 000,00 zł 

 

Łącznie na działania szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę   12 750,95  zł (11,39% budżetu) 

 

2. Tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu – współpraca z Radami 

Sołeckimi  

- Rada Sołecka Karłowice otrzymała dofinansowanie na organizację imprezy o charakterze 

profilaktycznym pn. „I Bieg po Miód” w Karłowicach oraz zorganizowała wyjazd o charakterze 

profilaktycznym do Brzegu pn. „Piknik Floryda” dla dzieci z sołectwa na ten cel  wydatkowano 

łącznie  3 000,00 zł 

 

Łącznie na działania Rad Sołeckich wydatkowano kwotę 3 000,00 zł  

(2,68% 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 zagospodarowania czasu 

wolnego, rozwijania nowych zainteresowań, organizacja wycieczek, wyjazdów na basen, 

szczególnie w okresie wakacji letnich. Takie działania profilaktyczne cieszą się zainteresowaniem 

ze strony mieszkańców i stanowią ważny element wspomagający program profilaktyczny  

w odniesieniu do promocji zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia. 

W 2019 r. dofinansowano następujące działania: 

 

1. Gminne Koło Polski Związek Wędkarski w Popielowie otrzymało wsparcie finansowe  

na organizacje Dnia Dziecka, wydatkowano 500,00 zł. 

2. W dniach 2 lipca – 11 lipca 2019 roku zorganizowano wyjazd dla uczniów ze szkół 

podstawowych na kolonie letnie do miejscowości Rzucewo nad morzem na ten cel 

wydatkowano 8 510,00 zł.   

3. Współorganizowano X Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XXIV Sportowy Turniej 

Miast i Gmin. Razem wydatkowano  1 817,95 zł. 

4. Zakupiono ulotki profilaktyczne 70,00 zł. 

5. Zakupiono nagrody dla uczestniczek (biegaczek) Finału Ogólnopolskiego Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej 111,88 zł. 

6. W ramach umowy „Lokalny Animator Sportu” dofinansowano (w miesiącach marzec – 

październik) wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia sportowe w łącznej wysokości  

19 200,00 zł. 

7. Dofinansowano program „Łyżwy = Lodowisko = Świetna Zabawa” dla szkół podstawowych 

klas IV-VIII. Zgodnie z zawartą umową mający na celu rozpowszechnianie sportów zimowych 

na ten cel wydatkowano 4 050,00 zł.   

8. Dofinansowano projekt nauki pływania „Umiem pływać” dla szkół podstawowych klas I-III    

wydatkowano łącznie 7 425,00 zł. 

9. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim otrzymało wsparcie              

w organizacji spotkania wigilijnego dla seniorów wydatkowano łącznie 500,00 zł. 

10. W okresie wiosennym dla seniorów prowadzone były zajęcia sportowo-profilaktyczne (wyjazdy 

na basen „Wodna Nuta” raz w tygodniu)  –   na ten cel wydatkowano 8 360,00 zł. 

11. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu otrzymało dofinansowanie organizacji 

Ogólnopolskiego Turnieju Tańca towarzyskiego Silesian CUP 2019 wydatkowano 700,00 zł. 

12. Zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz mikrofony- niezbędny do prowadzenia zajęć 

profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym zajęć rozwijających ich 

zainteresowania na ten cel wydatkowano 3 055,27 zł. 

13. Celem zachęcenia młodzieży i osób dorosłych do spotkań i korzystania ze świetlic wiejskich 

zapewniono utrzymanie tam Internetu – łączne wydatki  w kwocie 960,00 zł.. 

14. Zakupiono meble niezbędne do pracy biurowej oraz przechowywania dokumentacji GKRPA 

w łącznej kwocie 3 914,00 zł. 

15. Wsparto działalność taneczną zespołu „Alle babki”, w ramach zagospodarowania czasu 

wolnego wydatkowano 1 500,00 zł. 

16. Ubezpieczono boisko ORLIK w łącznej kwocie 140,00 zł. 

17. Dofinansowano Festyn Rodzinny w Karłowicach , w ramach organizowania lokalnych imprez 

profilaktycznych, podczas którego funkcjonował punkt profilaktyczny, na których rozdawano 

ulotki, oraz propagowano zdrowy styl życia łączne wydatki to 3 490,69 zł 

18. Zakupiono materiały do realizowania kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020 do realizacji 

w Publicznych Szkołach Podstawowych w kolejnym roku wydatkowano 1 476,00 zł  

  

Łącznie na inne działania wydatkowano kwotę  65 780,79 zł ( 58,78% budżetu) 

 

III. Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu oraz próby ich usuwania 

 

Po interwencjach policji sporządzane są sprawcom przemocy tzw. „Niebieskie Karty”, które trafiają 

do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
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a w przypadku ujawnienia problemów z nadużywaniem alkoholu do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą 

rodziny, przeprowadza rozmowę z rodziną sprawcy przemocy nadużywającym alkoholu  

i zaprasza członków rodziny i sprawców na spotkanie i motywuje do zaprzestania nadużywania 

alkoholu oraz kieruje do odpowiednich punktów pomagających w terapii uzależnień. W przypadku 

braku współpracy oraz widocznego braku poprawy ze strony wezwanego Komisja GKRPA  składa 

wniosek do Sądu Rejonowego w Brzegu (Wydział Rodzinny i Nieletnich) celem wydania wniosku 

o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w związku z uzależnieniem  

od alkoholu. Sąd po rozpatrzeniu wniosku przeprowadza ze skierowaną osobą specjalistyczne 

badania przez biegłych sądowych odnośnie uzależnienia (potwierdzające ewentualne uzależnienie)  

i motywuje do podjęcia leczenia odwykowego. W razie odmowy podjęcia leczenia odwykowego –

Sąd Rejonowy wydaje postanowienie celem zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.  

 

W 2019 r. Komisja rozpatrywała łącznie 24 wnioski dotyczące przedmiotu uzależnienia  

od alkoholu, z tego: 

- 4 wnioski dotyczące niezakończonych spraw z 2018 r.,                           

- 7 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Brzegu, 

- 6 spraw zakończono. 

Obecnie komisja zajmuje się 16 sprawami. 

   

Łączne wydatki dotyczące postępowania sądowego wyniosły 3 796,00  zł (3,39% budżetu) 

 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiera się na przestrzeganiu zapisów 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o uchwały 

XXXVII/318/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Popielów  

i uchwały XXXVII/319/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

 

Na dzień 31.12.2019 r. na terenie Gminy Popielów funkcjonowało 25 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, w tym: 

1) 19 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, z podziałem na: 

- 19 sprzedających napoje alkoholowe zawierające do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 

- 17 sprzedających napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem 

piwa), 

- 18 sprzedających napoje alkoholowych zawierające powyżej 18 % alkoholu. 

 

2) 6 punktów sprzedaży gastronomicznej napojów alkoholowych, z podziałem na: 

- 6 sprzedających napoje alkoholowe zawierające do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 

- 3 sprzedających napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem 

piwa ), 

- 5 sprzedających napoje alkoholowych zawierające powyżej 18 % alkoholu. 

 

W 2019  r. pozytywnie zaopiniowano 17 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych w punktach sprzedaży alkoholu. 

 

W 2019 roku gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła kontrolę 

6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  

 

V. Działalność oraz wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

W 2019 r. Komisja spotkała się na 10 posiedzeniach, głównie w celu: 
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- przeprowadzania rozmów profilaktycznych z zaproszonymi osobami uzależnionymi  

od alkoholu oraz członkami ich rodzin, 

- podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

- zaopiniowania wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych, 

- kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

Wydatki komisji: materiały papiernicze i szkolenie dla nowych członków GKRPA 615,15 zł. 

 

Na wynagrodzenie Pełnomocnika i członków Komisji wydatkowano kwotę:  8 060,00 zł.  

 

Dodatkowe składki do wszystkich umów zleceń w roku 2019 ogółem wyniosły: 4 187,92 zł.  

 

Łącznie na działania dot. punktu V wydatkowano kwotę: 12 863,07 zł (11,49%). 

 

VI.    Podsumowanie  

 

W 2019 r. środki finansowe zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Popielów wynosiły 111 902,06 zł. 

 

Na realizację programu wydatkowano kwotę 110 430,81 zł, co stanowi 98,68% budżetu.  

 

Środki niewykorzystane to 1 471,25  zł co stanowi 1,31% budżetu. 

 

Szacunkowa liczba odbiorców programu: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum ok. 550, 

nauczyciele, dzieci, młodzież i dorośli uczęszczający na zajęcia sportowe ok. 200 osób, rodziny  

i osoby uzależnione korzystające z porad psychologa i terapeuty uzależnień w punkcie 

konsultacyjnym ok. 50 osób.  

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

to ok. 800 osób. 

 

W niniejszym sprawozdaniu kwoty wynagrodzeń za 2019 r. wykazano w wartościach brutto.  

 

Ostateczne kwoty wykonania budżetu będą przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Urzędu Gminy za 2019 r.  

 

W 2019 r. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w dalszym ciągu będzie się opierała na działalności szkoleniowej, informacyjnej i edukacyjnej oraz 

na prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień w ramach zajęć sportowych.  
 
sporządziła: 

Alicja Semerjak-Gnap 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popielów, 19 stycznia 2020 r. 


