Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii za okres I - XII 2020 r.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492) oraz ustawą z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050)
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy.
Zadania te realizowane są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie
przez Radę Gminy. Środki na realizację zadań wynikających z gminnego programu
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
ze środków własnych Gminy.
W okresie od I do XII 2020 roku w/w środki w wysokości 137.973,07 zł zostały
przeznaczone na następujące zadania:
1. Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą i Terapeutyczną w Ornontowicach,
której celem jest podejmowanie działań opiekuńczo – wychowawczych dla
uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Świetlica zapewnia dzieciom
warunki prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, opiekę zdrowotną
obejmującą świadczenia profilaktyczne, pomaga w rozwiązywaniu trudnych
sytuacji życiowych, zapewnia wychowankom jeden posiłek oraz pomoc w nauce i
odrabianiu lekcji, zajęcia terapeutyczne, sportowe i komputerowe.
W roku 2020 przeznaczono na działalność Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej i Terapeutycznej kwotę: 120.798,08 zł.
2. Dotacja na realizację zadań publicznych: w ramach ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji na realizację zadań
publicznych przez następujące stowarzyszenia i organizacje pożytku
publicznego:
•

Klubowi Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie na prowadzenie w 2020 r.
działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej,
prozdrowotnej, dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym
rodzinom (dotacja w kwocie 2.500,00 zł);
•

Mikołowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki
"ZMIANA" w Mikołowie na prowadzenie w 2020 r. działalności psychologicznej,
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od
alkoholu i narkotyków oraz organizowanie innych działań służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii (dotacja w
kwocie 2.000,00 zł).

3. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Substancji
Psychoaktywnych oraz Ofiar Przemocy.
Na terenie Gminy Ornontowice czynny był Punkt Konsultacyjny dla Osób
Uzależnionych od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych oraz Ofiar Przemocy.
Dyżury pełniło czterech specjalistów:
− terapeuta uzależnień
− prawnik
−

terapeuta rodzinny

− psycholog
Specjaliści pełnili dyżury po 4 godziny w miesiącu na miejscu, a w okresie nasilonej
pandemii dyżury odbywały się telefonicznie.
Liczba udzielonych porad w Punkcie w 2020 roku
w sprawnie następujących
problemów:
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W roku 2020 z porad Punktu skorzystało 32 osoby.
Udzielono 69 konsultacji / porad / wsparcia.
Koszt zatrudnienia specjalistów wyniósł: 7.531,07 zł
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Ornontowicach:

Do zadań GKRPA należy m.in.:
− prowadzenie procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu
osób zgłaszanych do GKRPA, prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami,
kierowanie na badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia,
− świadczenie poradnictwa i udzielanie informacji w zakresie kierowania na
leczenie odwykowe, działalności instytucji i stowarzyszeń udzielających wsparcia
w zakresie uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współdziałanie z
organizacjami i instytucjami w tym zakresie,
− wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punku sprzedaży z zasadami
usytuowania na terenie Gminy Ornontowice,
−

udział członków komisji w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, udział w
przedsięwzięciach z tego zakresu,

− opiniowanie projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przeprowadzanie kontroli
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych.
Posiedzenia komisji

W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. (koszt wyniósł 3.290,00 zł).
Opiniowanie wniosków na wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu

W ramach zadań GKRPA wydała 3 postanowienia dot. wydania zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie postanowienia zawierały opinię pozytywna
komisji.

Postępowanie o zobowiązanie do leczenia odwykowego

Do GKRPA w 2020 roku skierowano 5 wniosków o zobowiązanie do leczenia
odwykowego (1 wniosek złożył członek rodziny, 1 wniosek skierowała grupa robocza
pracujące w ramach procedury Niebieskiej Karty, 3 wnioski trafiły z Komisariatu Policji w
Orzeszu).
Komisja prowadziła również postępowania z lat poprzednich, ogółem w 2020 roku
Komisja prowadziła postępowania wobec 16 osób.
2 osoby poddało się badaniu biegłych psychologa i psychiatry w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu na wezwanie tutejszej Komisji (koszt badań wyniósł 880,00 zł),
wobec dwóch osób wszczęto postępowanie przed sądem o zobowiązanie do poddania
się leczeniu odwykowemu, koszt wniosków: 200,00 zł.

5. Inne koszty komisji:
− członek GKRPA uczestniczył w szkoleniu, koszt: 396,76 zł),
− pokryto koszty delegacji: 23,40 zł,
− zakupiono dwie przyłbice: 73,80 zł.
6. Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach:
W związku z epidemią koronawirusa i nauką zdalną, szkoły mają trudność w
przeprowadzeniu zajęć profilaktycznych dla uczniów.
Wobec powyższego ustalono, że odbędzie się konkurs profilaktyczny dla uczniów w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach pod nazwą: „Świat bez alkoholi i
narkotyków – wybieraj, zmieniaj, myśl pozytywnie”. Konkurs odbył się w listopadzie 2020
r., w konkursie brali udział uczniowie klas IV-VIII, z pośród nadesłanych prac komisja
wybrała czterech zwycięzców, którzy otrzymali nagrody opłacone z środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ornontowicach.
Koszt nagród pokryty był z środków GKRPA i wyniósł: 279,96 zł.
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