SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za rok 2013
Uchwałą Nr XXII-163/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r.
uchwalony został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2013 rok i Uchwałą Nr XXII-162/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012r.
uchwalony został Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2014, jako części
strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie. Programy te są
podstawą przy podejmowaniu działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lasowicach Wielkich. Działania ujęte w powyższych programach finansowane są
z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
alkoholu.
Działania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie
Gminy w Lasowicach Wielkich w szczególności obejmowały:
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i ich rodzin.
Na posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej istniała możliwość uzyskania informacji dotyczących
leczenia uzależnień zarówno dla osób uzależnionych jak i dla współuzależnionych członków
rodziny.
Skierowano dwie osoby na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) orzekających w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Postanowiono sfinansować terapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików w Przychodni Terapii
Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.
2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
W 2013r. Komisja rozpatrywała 21 wniosków dotyczących osób uzależnionych od alkoholu
i ustaliła sposoby dalszego postępowania w poszczególnych przypadkach. Komisja występowała
do pracowników socjalnych o przeprowadzenie wywiadów rodzinnych, następnie zapraszała
osoby uzależnione od alkoholu, bądź zagrożone uzależnieniem na posiedzenia, podczas których
przeprowadzano rozmowy z w/w osobami oraz z członkami ich rodzin.
Wnioski dotyczące osób uzależnionych od alkoholu zostały skierowane :
1 przez Komendę Powiatową Policji w Kluczborku,
11 przez członków rodziny osoby uzależnionej (brata, synową, siostrę, konkubenta, żonę,
córkę, syna),
8 przez Zespół Interdyscyplinarny,
1 przez Prokuraturę.
Z tego:
- 5 spraw skierowanych zostało do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w
Kluczborku,

- 2 osoby skierowano na badanie psychologiczno – psychiatryczne w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu,
- 5 osób skierowano do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
- 2 osoby podjęły leczenie stacjonarne w Ośrodku Leczenia Odwykowego,
- 1 osobie poradzono, aby skorzystała z pomocy Poradni Psychologicznej,
- z wszystkimi osobami, które zgłosiły się na posiedzenie Komisji przeprowadzono
rozmowę interwencyjno – motywującą.
Współpracowano z firmą Robert Sajnaj LUTUR w zorganizowaniu, i sfinansowanie kolonii letniej
z programem profilaktycznym w Rzucewie przy Zatoce Gdańskiej dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym z terenu naszej gminy, udział w kolonii wzięło 20 dzieci, koszt kolonii to kwota
13980,00zł.
Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w szkoleniu pt.”Przemoc w ujęciu interdyscyplinarnym – niebieskie karty i
działania grup roboczych.
3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i
socjoterapeutycznych.
Prowadzenie powyższej działalności odbywa się głównie dzięki gminnym placówkom
oświatowym oraz poprzez działanie świetlic wiejskich. Wszystkie szkoły działające na terenie
Gminy Lasowice Wielkie objęte były profilaktyką antyalkoholową, antynikotynową oraz
profilaktyką przemocy i agresji. Zrealizowano m.in. takie zadania jak: dofinansowano spektakle
profilaktyczne w szkołach „Światełko w tunelu”, „Bumerang”, „Dzieci całego świata”, „Najlepszy
z najlepszych”, „Wywiadówka”, „Weronika w wielkim mieście”, „Internetowa pułapka”
poruszające problem uzależnień, przemocy i cyberprzemocy oraz kompromitujących skutków
upijania się, dofinansowano zadanie: wspólne spędzanie czasu z młodzieżą z partnerskiej szkoły na
Węgrzech, warsztaty dotyczące stylu zdrowego życia, dalekiego od nałogów i używek,
dofinansowano zajęcia w świetlicach wiejskich: warsztaty ceramiczne, warsztaty plastyczne,
zajęcia origami, zajęcia z językiem angielskim, zajęcia artystyczne, zajęcia manualne oraz
warsztaty edukacyjno - terapeutyczne, zakupiono ¼ pakietu ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
trzeźwy umysł” i ¼ pakietu kampanii „Odpowiedzialny kierowca”, dofinansowano organizację
uroczystości z okazji obchodów 60-cio lecia szkoły w Lasowicach Wielkich – festyn dla szkół
zespołu z elementami profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia (podczas festynu
została przeprowadzona kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”), dofinansowano zadanie: cykl
cotygodniowych zajęć ruchowych i sportowych dla dzieci i młodzieży, dofinansowano działanie
Klubu Profilaktycznego „WENA”, dofinansowano zajęcia sportowe „Tenis stołowy zamiast
używek”, postanowiono dofinansować bal karnawalowy pod hasłem „Alkohol szkodzi zdrowiu”
oraz festiwal kolęd i pastorałek.
4.Wspomaganie działalności insytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
Udzielono dotacji na wykonanie zadania publicznego pn.: ” Realizacja działań informacyjnych i
edukacyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku” na

łączną kwotę 15 960,00 zł. Dotację udzielono: Stowarzyszeniu Przyjaciół Wsi Laskowice na kwotę
2 900,00 zł, Stowarzyszeniu Na rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” na kwotę 3 250,00 zł,
Stowarzyszeniu Miłośników Lasowic Wielkich na kwotę 1 910,00 zł, Stowarzyszeniu Rozwoju i
Odnowy Wsi Chocianowice na kwotę 3 000,00 zł, Stowarzyszeniu Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie
na kwotę 2 000,00 zł, Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice na kwotę 2 900,00 zł.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich, Komendą Powiatową Policji w
Kluczborku, Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kluczborku, Poradnią
Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kluczborku i w Oleśnie, Ośrodkami Zdrowia w
Lasowicach Wielkich i w Lasowicach Małych, Zespołami Gimnazjalno – Szkolno –
Przedszkolnymi w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Członkowie Komisji monitorowali rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Lasowice
Wielkie, przeprowadzona została wizytacja na okoliczność przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowymi – wizytacja objęła 17 placówek prowadzących sprzedaż alkoholi, nie stwierdzono
większych uchybień. Pouczano, aby sprzedawcy zwracali szczególną uwagę na wiek osób
kupujących alkohol i papierosy, oraz, aby zarówno w sklepie jak i na jego obrzeżach nie był
spożywany alkohol. Sprawdzano, czy w sklepie znajdują się wywieszki informujące o szkodliwości
spożywania alkoholu, o zakazie sprzedawania alkoholu osobom do lat 18 oraz zakazie sprzedaży
alkoholu na kredyt lub zastaw. Rozdawano ulotki m.in. „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”, „Jestem
odpowiedzialnym sprzedawcą”, „STOP. Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat
18”.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 48 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, w tym :
- o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo – 27 wniosków (w tym 12 zezwoleń
jednorazowych),
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - 11,
- o zawartości powyżej 18% alkoholu – 10.
Siedzibą komisji jest Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich, gdzie prowadzona jest
działalność konsultacyjno-motywująca i wspierająca dla osób chcących się leczyć. W roku 2013
odbyło się 12 posiedzeń. Dla potrzeb Komisji pracownicy socjalni przeprowadzają rodzinne
wywiady z osobami nadużywającymi alkohol bądź z członkami rodziny.
W 2013r. z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wypłynęło
99 592,86 zł (planowana kwota wynosiła 100 000,00 zł).
W Dziale 851 Ochrona zdrowia w Rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii z zaplanowanej
kwoty 2 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.
W Dziale 851 Ochrona zdrowia w Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z
zaplanowanej kwoty 98 000,00 zł wydatkowano 64 642,94 zł, pozostało również zobowiązanie w
wysokości 816,88 zł.
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Przeciwdziałanie narkomanii

85153
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,-

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktyczych
i książek

500,-

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,-

0,00
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi

98 000,00

64 642,94

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

22 000,00

15 959,97

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych

3 000,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

26 000,00

24 408,40

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

3 328,87

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

3 000,00

922,50

4300

Zakup usług pozostałych

35 000,00

19 173,20

Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego

1 000,00

160,00

4610

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

690,00
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