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GMINA POPIELÓW 
   

 

 
 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

na terenie Gminy Popielów w 2019 r. 
 

 

W dniu 16 marca 2006 r. uchwałą Nr XXXII/268/2006 Rada Gminy Popielów przyjęła 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi integralną część Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

 

W 2019 r. kontynuowane były działania profilaktyczne mające na celu ograniczanie negatywnych 

skutków uzależnienia od narkotyków, a ich realizacją zajmuje się  powołany od dnia 1 listopada  

2018 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Popielów Nr 0050/635/2018 Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 

Działania realizowane w ramach Programu w roku 2019: 

 

I. Działalność edukacyjno – wychowawcza, informacyjna i zapobiegawcza w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii 

 

1. Publiczne Szkoły podstawowe w Gminie Popielów oraz Publiczne Gimnazjum w Starych 

Siołkowicach realizowało szkolny program profilaktyki, w ramach którego:  

a) Zorganizowano cykl lekcji profilaktycznych dotyczących m.in.: 

 propagowania zdrowego stylu życia „ Zachowaj trzeźwy umysł”, 

 integracji działań członków różnych zespołów klasowych, aby wzmocnić więzi między 

uczniami i uwrażliwić ich społecznie 

b) Profilaktyczny konkurs Plastyczny pod hasłem : „Mój wybór – używkom mówię NIE!”, 

c) Zorganizowano pogadanki dla rodziców nt. nowych używek, 

d) Poprowadzono cykl lekcji poświęcony zachowaniom ryzykownym zagrażającym zdrowiu  

i życiu m.in. pogadanki, warsztaty oraz zajęcia z pedagogiem szkolnym nt. mechanizmów 

uzależnień, współuzależnienia, wirusa HIV i AIDS, 

e) Zorganizowano Profilaktyczny Konkurs Literacki o tematyce profilaktycznej „o Różowe 

Pióro Dyrektora”, 

f) Propagowano podczas wydarzeń szkolnych szkodliwość działania dopalaczy podczas 

wydarzeń szkolnych z wykorzystaniem ulotek opracowanych przez KBPN, 

g) Wycieczka dla uczniów szkół do muzeum w Kluczborku oraz wycieczka na grób ks. Jana 

Dzierżona w Łowkowicach, jako alternatywa spędzania czasu wolnego od uzależnień. 

 

 Łącznie na rzecz szkół wydatkowano  1 684,36 zł, 
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2.   Rada Sołecka w Kurzniach w dniach od 29 lipca do 9 sierpnia 2019 r. zorganizowała zajęcia 

wakacyjne dla dzieci, na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia oraz zakup środków 

czystości, materiałów do zajęć plastycznych i sportowych oraz napojów dla dzieci 

wydatkowano 2 417,94  zł 

3.  W dniach od 2 do 11 lipca 2019 r. uczniowie ze szkół podstawowych z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym, pojechali na kolonie letnie do miejscowości Rzucewo nad morzem. 

na ten cel wydatkowano -    7 621,00 zł 

4. Dofinansowano I Turniej o Puchar Wójta Gminy Popielów dla mieszkańców Gminy 

wydatkowano łącznie  - 1 011,00 zł 

5. Zakupiono materiały papiernicze dla GKRPA wydatkowano na ten cel 200,00 zł 

 

Łącznie na w/w działania, wliczając wynagrodzenie Pełnomocnika (miesięcznie 80 zł brutto)  

wydatkowano  13 894,09 zł (98,66% budżetu). 

 

Wydatki jakie poniesiono z tytułu składek ZUS i FP wyniosły 188,51 zł (1,34 % budżetu).  

 

 

 

II. Podsumowanie  

 

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

Narkomanii na terenie gminy Popielów wynosiły 14 082,61 zł.  

 

Na realizację Programu wykorzystano 14 082,60 zł co stanowi 99,99 % budżetu.  

 

 

Szacunkowa liczba odbiorców programu to ok. 110 uczniów szkół, ok. 40 uczestników letnich 

wypoczynków  oraz ok. 30 nauczycieli.  

Razem ok. 180 osób  

  

 

W 2020 r. realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w dalszym ciągu 

będzie się opierała na działalności szkoleniowej, informacyjnej i edukacyjnej i wspieraniu 

działań o charakterze profilaktycznym skierowanych do klas VII i VIII Szkół Podstawowych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sporządziła:  

Alicja Semerjak-Gnap 

Pełnomocnik Wójta ds. Przeciwdziałania Narkomanii  

 

 


