
  Sprawozdanie z wykonania  

Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r. 

 

Plan zadań GPPiRPA / po zmianie/ na 2020 rok                                                163 051,09  zł

Wykonanie  za  2020  r.                                                                        107 943,90  zł

                                                                                       
 
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.
przedstawia się następująco: 
 
I.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem.

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przystajni odbyła
5  posiedzeń, wynagrodzenia za prace w Komisji – kwota  2374,00 zł.

Do zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań
wynikających     z instytucji prawnej należy zobowiązanie do leczenia w następującej kolejności:

1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu  z jednoczesnym
wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy (przyjęto 6 wniosków o zobowiązanie do leczenia
odwykowego).

2. Wezwanie na rozmowę osoby,  co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej
o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art.  24  ustawy i/lub poddania się
leczeniu odwykowemu.

3. Po przeprowadzonej rozmowie motywacyjnej skierowanie osoby do lekarzy biegłych celem
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

4. O   ile   osoba   wezwana   nie   zgodzi   się   dobrowolnie   poddać  leczeniu,  wstępne
czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania.

      5.   Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym.
6. Złożenie   wniosku   o   wszczęciu   postępowania   do   sądu    rejonowego właściwego

miejscu zamieszkania  lub pobytu osoby,  której postępowanie dotyczy (art.   26  ust.   3
ustawy).

SĄD:
7. Skierowanie przez sąd takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog  i psychiatra),

w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wskazania rodzaju zakładu
leczniczego (art. 25 ustawy) – kwota 354,00 zł 

8. Wyznaczenie terminu rozprawy oraz jej przeprowadzeniem,  z jednoczesnym wydaniem
orzeczenia – postanowienia sądu.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie.

W ramach zadania II realizowano zadanie -  finansowanie dożywiania dzieci z rodzin z problemami
alkoholowymi wytypowanymi przez GOPS, które uczęszczają  do świetlicy szkolnej w której mogą
uzyskać także  fachową pomoc pedagoga oraz prawidłowo spędzić czas wolny.

Sfinansowano obiady dla  3 uczniów  – kwota 503,70 zł

Zakupiono paczki świąteczne -  kwota 3355,80 zł



III.  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.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSTAJNI: 

- przedstawienie teatralne  - kwota 400,00 zł

- organizacja ferii zimowych 2020 /basen, lodowisko, transport/  - kwota 5491,00 zł

- konkursy:

1. II powiatowy konkurs kolęd i piosenki świątecznej w języku niemieckim – kwota 697,00 zł

2. konkursy świetlicowe – kwota 1074,23 zł

3. konkurs „Pocztówka świąteczna” – kwota 810,00 zł

4. Bal jesienny – kwota 260,59 zł

- przewóz uczniów na zawody sportowe  - kwota 250,00 zł

- zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej dla uczniów  - kwota 702,00 zł

- rajd rowerowy Nasze Dzieci  - 12.07.2020 – kwota 665,89 zł

- rajd rowerowy Nasze Dzieci  - 26.07.2020 – kwota 832,78 zł

- obóz Survivalu – kwota 2872,39 zł;

- zakup sprzętu komputerowego oraz edukacyjnego – kwota 6566,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM

- konkursy:

1. VIII Gminny Turniej w Futbolu Stołowym – kwota 957,23 zł

2. konkurs warcabowy  – kwota 930,00 zł

3. konkurs „Żołnierze Wyklęci” – kwota 729,00 zł

4. konkursy świetlicowe – kwota 1323,59 zł 

- przewóz uczniów na zawody sportowe  - kwota 700,00 zł

- zakup sprzętu sportowego dla uczniów  - kwota 4209,00 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI 

- organizacja ferii zimowych 2020 /konkursy, przedstawienia/ – kwota 1506,47 zł

- organizacja zajęć teatralnych przy GOKSiR w Przystajni -  kwota 2400,00 zł;

PEŁNOMOCNIK

- dofinansowanie nauki pływania dla uczniów  – kwota 1354,00 zł;



- Rajd rowerowy „Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – kwota 926,89 zł

- „Kolędowanie” – kwota 650,00 zł

- środki dot. przeciwdziałania COVID – 19 – kwota  1133,82 zł 

IV. Wspomaganie działalności instytucji,  stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
-  zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych
w sołectwach – kwota 719,06 zł;
-  dofinansowanie utrzymania pomieszczeń funkcjonujących jako kluby dla młodzieży,  w których
organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży,  dofinansowanie  zakupów  sprzętu  sportowego
w sołectwach  – kwota 789,65zł;
-  zakup artykułów biurowych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności GKRPA –
kwota 3186,18 zł;
- zakup książek  i czytników Ebook GBP w Przystajni – kwota 3347,05  zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń  – kwota  50 000,00 zł;
- oznakowanie Szlaku rowerowego w celu aktywnego spędzania czasu wolnego – kwota 5633,40 zł

V. Podejmowanie  interwencji  w  związku  z  naruszeniem przepisów określonych w art. 13
i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądami  w charakterze oskarżyciela publicznego.

W  2019 roku nie przeprowadzono kontroli punktów sprzedaży  napojów  alkoholowych w zakresie
przestrzegania obowiązujących przepisów. 

      Realizatorami programu są:
      1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      2. Szkoła Podstawowa w Przystajni 

3. Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim
4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
5. Gminna Biblioteka Publiczna
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8. Ośrodki Zdrowia z Terenu Gminy
9. Inne podmioty, którym mogą być zlecane zadania wynikające z programu

Sporządziła:

Inspektor Marta Okaj
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