
 

GMINA POPIELÓW 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. 

W dniu 30 stycznia 2020 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 XVIII/128/2020 przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2020 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 2020 r.: 

1. Monika Kopka-Jędrychowska – Przewodniczący Komisji 

2. Bronisława Biel – Członek Komisji 

3. Alicja Semerjak-Gnap – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

4. Barbara Piekarek – Członek Komisji 

5. Wojciech Gieża – Członek Komisji 

W 2020 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 2020 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. 

W punkcie konsultacyjnym w 2020 r. zatrudniony był 1 psycholog – 3 godziny tygodniowo (1 raz w 

tygodniu). 

Z racji sytuacji sanitarno-epidemiologicznej ogłoszonej w Rzeczpospolitej Polsce w 2020 r., wytycznych 

od PARPY oraz zawieszenia przyjmowania interesantów w siedzibie GOPS Popielów, psycholog pracuje 

w formie zdalnej, na wizyty można umawiać się poprzez sekretariat GOPS. W uzasadnionych 

przypadkach psycholog jest mobilny i może dostosować się do pacjenta i przyjechać na wizytę 

osobiście. 

Sprawozdanie podsumowujące pracę psychologa za rok 2020 r. wskazuje, iż łącznie udzielono 130 

porad indywidualnych. 

Łącznie na działania punktu konsultacyjnego wydatkowano 8.280,00 zł (7,77 % 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  

Wszelkie zaplanowane zajęcia rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zostały wstrzymane do czasu ustabilizowania się sytuacji i całkowitego powrotu uczniów 

do szkół, gdyż zajęcia te mają udowodnioną skuteczność w opóźnieniu wieku inicjacji alkoholowej 

w formie stacjonarnej. Z racji sytuacji COVID-19 i obecności uczniów na lekcjach jedynie w formie 

online zaproponowano następujące formy działań profilaktycznych:  

A) Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. 

Nie pozwól mu się rozsypać”, 



B) program dla nauczycieli i pedagogów szkolnych od Fundacji „Dobrostan” dot. upowszechniania 

programów rozwijających kompetencję wychowawcze, 

C) w ramach programu profilaktycznego pn. „Zachowaj Trzewy Umysł 2020” realizowane 

w szkołach były konkursy-literacki, w którym wzięli udział uczniowie szkół. Program miał 

na celu budowanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży oraz minimalizowanie 

zachowań ryzykownych. 

Przeprowadzone konkursy w ramach zadania to: 

1) Wehikuł czasu 

2) Sport to zdrowie – pocztówka do przyjaciela  

3) Konkurs krzyżówkowy.  

D) Zajęcia z pedagogiem szkolnym miały na celu profilaktykę pozytywną, czyli działania 

ukierunkowane na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym młody człowiek staje się 

bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, a tym samym bardziej przygotowany do życia 

w świecie różnych zagrożeń m. in. alkoholu czy narkotyków. 

Tematyka zajęć w ramach profilaktyki pozytywnej: 

„Moje mocne i słabe strony", „Sposoby radzenia sobie z negatywnymi uczuciami", „Nastolatek-już nie 

dziecko, jeszcze nie dorosły- problemy dojrzewania", „Potrafię sobie radzić z trudnymi emocjami", 

„Zdrowy styl życia", „Internet - plusy i minusy", „Jak osiągnąć w życiu sukces?", „Jak dobrze 

zorganizować swój tydzień pracy i plan dnia?”, „Jestem wartościowym człowiekiem! - szukamy w sobie 

pozytywnych cech", „Trudne chwile - jak sobie radzić?", „Konflikt, czyli jak sobie radzić w trudnej 

sytuacji?", „Stres - jak sobie z nim radzić?", „Jak zaplanować wolny czas po szkole", „Wiemy na czym 

polega zdrowe odżywianie", „Dbamy o swoje zdrowie i innych, szczególnie przy chorobach zakaźnych", 

„Radzenie sobie ze stresem. Przeciwdziałanie agresji", „Jak sobie radzę na zdalnym nauczaniu?”. 

E) Profilaktyka uzależnień realizowana podczas zajęć z wychowawcami klas obejmowała 

uświadomienie wpływu rożnego typu nałogów na zdrowie człowieka. 

Internet, reklama, telewizja - wpływ mediów na kształtowanie postaw młodzieży i zdrowie 

człowieka", „Uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii", 

"Wpływ nałogów na zdrowie”. 

F) W PSP w Popielowie przeprowadzono zajęcia z p. Mariuszem Madejem pt. „Bezpieczni 

w sieci” organizowane w ramach projektu „Usprawnianie czesko-polskiej współpracy w 

walce z cyberprzestępczością”. 

Zajęcia dotyczyły profilaktyki zachowań ryzykownych w Internecie. Wśród zjawisk ryzykownych 

objętych profilaktyką wyodrębniono przede wszystkim: cyberprzemoc, sexting, cybergrooming, 

bezpieczeństwo w sieciach społecznościowych, kwestię ochrony danych osobowych w Internecie, 



a także wspieranie działań doradczych umożliwiających anonimową pomoc ofiarom przestępstw 

zapośredniczonych przez media cyfrowe. 

Profilaktyka cyberprzestępczości wpływa na ograniczenie dotarcia do niebezpiecznych witryn 

internetowych i nawiązywaniu nieodpowiednich kontaktów w sieci. Służy poczuciu 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, przez co pozytywnie wpływa na profilaktykę uzależnień. 

W 2020 r. finansowano następujące działania profilaktyczno-edukacyjne, dla uczniów: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie 

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

edukacyjne wydatkowano 307,50zł (wydatku dokonano w poprzednio rocznym budżecie), 

- zakupiono tarcze do uderzeń w ramach prowadzonych w szkole zajęć karate przez 

Stowarzyszenie ARI KARATE -  1.500,11 zł. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach 

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

edukacyjne wydatkowano 307,50 zł (wydatku dokonano w poprzednio rocznym budżecie). 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach 

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

edukacyjne wydatkowano 307,50zł (wydatku dokonano w poprzednio rocznym budżecie). 

Łącznie na działania szkół wydatkowano kwotę 1500,11 zł (1,41% budżetu) 

1. Zapobieganie rozprzestrzenianiu COVID-19 

W roku 2020 r. mieliśmy do czynienia z sytuacja nietypową dotychczas tzn. pojawieniem się wirusa 

SARS COV 2. Zgodnie z pismem dyrektora Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych wprowadzono następujące zmiany dot. wydatkowania środków z tzw. korkowego, 

a mianowicie: 

 1. Możliwość zakupu sprzętu do pracy zdalnej dla członków komisji GKRPA; w ramach tej możliwości 

zakupiono 3 laptopy do pracy zdalnej dla przewodniczącego, pełnomocnika oraz członka GKRPA 

w Popielowie. 

2. W opinii PARPA wskazany był zakup środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują pracę 

w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; w ramach tego 

zakupiono dozowniki łokciowe do siedziby GOPS i SCKTiR w Popielowie , gdzie odbywają się spotkania 

Gminnej Komisji oraz do Szkół podstawowych. Zakupiono również środki takie jak rękawiczki, ręczniki 

papierowe oraz środki do dezynfekcji wykorzystywane zarówno podczas spotkań komisji 



z uczestnikami oraz dla lokalnych animatorów sportu, którzy wykonywali pracę z dziećmi w tym okresie 

i musieli dokonywać dezynfekcji boiska i sprzętu. 

Łącznie na inne działania wydatkowano kwotę 20 051,80 zł ( 18,83 % budżetu) 

2. 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. Niestety z powodu sytuacji wspomnianej w powyższych punktach nie było możliwości 

zorganizowania większości działań.  

Działania profilaktyczne, które udało się pomimo pandemii zorganizować wyglądały następująco: 

1. Dofinansowano rajd rowerowy wydatkowano 500,00 zł. 

2. Zakupiono materiały edukacyjne do szkół przede wszystkim w postaci ulotek dot. zapobiegania 

takim zjawiskom jak przemoc, cyberprzemoc, alkoholizm, dopalacze 500,00 zł. 

3. Zakupiono nagrody dla uczestników organizowanych konkursów plastycznych 720,44 zł. 

4. W ramach umowy „Lokalny Animator Sportu” dofinansowano (w miesiącach marzec – grudzień) 

wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia sportowe w łącznej wysokości 19 342,76 zł  

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

6. Dofinansowano program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla szkół podstawowych 

klas I-III wydatkowano łącznie 7 650,00 zł. 

7. Zakupiono sprzęt muzyczny - niezbędny do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży, w tym zajęć rozwijających ich zainteresowania na ten cel wydatkowano 2 850,00 zł. 

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

zapewniono utrzymanie tam Internetu – łączne wydatki  w kwocie 1.070,10 zł.. 

9. Przeprowadzono Diagnozę Problemów Społecznych, będącą źródłem wiedzy o problemach 

mieszkańców Gminy. W ramach działania przeprowadzono ankiety wśród 3 grup społecznych: 

1) Wśród uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, 

2) Wśród 100 mieszkańców Gminy, 

3) Wśród sprzedawców punktów alkoholowych. 

Dzięki przeprowadzonej diagnozie, w kolejnych latach Komisja posiada wiedzę nt. największych 

problemów wśród mieszkańców, oraz jak skuteczniej można prowadzić działania na rzecz zapobiegania 

uzależnieniom – wydatkowano 2.399,00 zł  

Łącznie na inne działania wydatkowano kwotę 35 172,30 zł ( 33,02 % 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 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 2020 r. Komisja rozpatrywała łącznie 24 wnioski dotyczące przedmiotu uzależnienia od alkoholu, z 

tego: 

- 3 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego w Brzegu, 

- 1 wniosek skierowano na badanie biegłego w zakresie psychiatrii i uzależnień,  

- 8 spraw zakończono. 

Obecnie komisja zajmuje się 16 sprawami. 

Pomimo spraw skierowanych do sądu komisja nie otrzymała wezwań dot. opłat sądowych (ponownie 

z racji sytuacji COVID-19 wydłużony został czas rozpatrywania wniosków w sądach). 

Jedyne poniesione przez GKRPA koszty dot. opinii biegłego sądowego w ramach badania przedmiotu 

uzależnienia. 

Łączne wydatki dotyczące postępowania sądowego wyniosły 420,00 zł (0,39% 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 31.12.2020 r. na terenie Gminy Popielów funkcjonowało 22 punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych, w tym: 

1) 17 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, z podziałem na: 

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

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

- 17 sprzedających napoje alkoholowych zawierające powyżej 18 % alkoholu. 

2) 5 punktów sprzedaży gastronomicznej napojów alkoholowych, z podziałem na: 

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

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

- 4 sprzedających napoje alkoholowych zawierające powyżej 18 % alkoholu. 

W 2020 r. pozytywnie zaopiniowano 15 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych w punktach sprzedaży alkoholu. 

W 2020 roku gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła kontrolę 

6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

V. Działalność oraz wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W 2020 r. Komisja spotkała się na 9 posiedzeniach, głównie w celu: 

- 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:  

- zakupiono materiały biurowe oraz papiernicze niezbędne dla pracy komisji, wydatkowano 198,40 zł, 

- w roku 2020 odbyło się szkolenie zarówno dla członków GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

członków grup roboczych, wydatkowano na ten cel 733,93 zł. 



Na wynagrodzenie Pełnomocnika i członków Komisji wydatkowano kwotę:  8.033,88 zł.  

Łącznie na działania dot. punktu V wydatkowano kwotę: 8 966,21 zł ( 8,42%). 

Podsumowanie 

W 2020 r. środki finansowe zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Popielów wynosiły 

106 515,01 zł. 

Na realizację programu wydatkowano kwotę 74 390,42 zł, co stanowi 69,84% budżetu.  

Środki niewykorzystane to 32 124,59  zł co stanowi 30,16% budżetu. Zasilą one budżet 

profilaktyki na rok 2021 r. 

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

dzieci, 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. 50 osób.  

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

to ok. 700 osób. 

W niniejszym sprawozdaniu kwoty wynagrodzeń za 2020 r. wykazano w wartościach brutto.  

Ostateczne kwoty wykonania budżetu będą przedstawione w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Urzędu Gminy za 2020 r.  

W 2021 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, 25 stycznia 2021 r. 


