UCHWAŁA Nr 0007.XV.14.2012
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 1 ust. 2 i art. 18 2 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala , co następuje :
§1
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizacja
postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi następuje w formie
rocznego sprawozdania.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały stało się konieczne i uzasadnione.

SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Krzyżanowice za 2011 rok

W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonują
dwa Punkty Konsultacyjne dla Osób z Problemem Alkoholowym mieszczące się w Ośrodku Zdrowia
w Krzyżanowicach oraz Chałupkach. Dyżury w tych punktach były pełnione przez członków komisji
w godz. od 1600 do 1800 co drugi czwartek, w ciągu roku odbyły się 24 dyżury. Zadaniem punktów jest
udzielanie pomocy ofiarom przemocy, udzielanie informacji o chorobie alkoholowej, możliwościach
leczenia osób uzależnionych i członków rodzin jak również wstępne motywowanie do terapii
odwykowej osób uzależnionych oraz informowanie o ruchach samopomocowych.
W 2011 r. komisja odbyła 12 posiedzeń,
-

wydano 60 postanowień umożliwiających wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych
w tym 38 postanowień do zezwoleń jednorazowych,

-

do komisji wpłynęło 13 wniosków o ustalenie uzależnienia od alkoholu w tym 8 wniosków
Posterunku Policji Krzyżanowice, 3 wnioski członków rodziny osoby która nadużywa alkoholu
oraz 2 osoby zgłosiły się do komisji osobiście,

-

dla potrzeb komisji przeprowadzono 8 wywiadów środowiskowych,

-

skierowano 2 osoby na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z czego dla jednej osoby
wydano opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

-

skierowano 2 wnioski do Sądu, w tym 1 wniosek o zobowiązanie do poddania się badaniom
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz do podjęcia leczenia odwykowego oraz 1 wniosek
o zmianę wcześniej wydanego postanowienia i skierowanie osoby na leczenie w warunkach
stacjonarnych,

-

dla 2 osób ustalono termin zgłoszenia się na leczenie odwykowe w warunkach stacjonarnych
z czego 1 osoba ukończyła pełny cykl leczenia odwykowego oraz 1 osoba pierwszy etap leczenia
tzw. detox czyli odtrucie organizmu,

-

wezwano 41 osób na rozmowy interwencyjno - motywacyjne z czego przeprowadzono 9 rozmów
z osobami mającymi problemy z nadużywaniem alkoholu oraz 8 rozmów z członkami rodzin osób
mających problemy z nadużywaniem alkoholu.
Komisja w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej ogłosiła konkurs ofert programowych.
Zaproszenia do wzięcia udziału w w/w konkursie wysłano do wszystkich placówek oświatowych,
GZOKSiT-u, świetlic wiejskich, klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, SP ZLA, Komisariatu
Policji, jednostek OSP, Koła Wędkarskiego w Tworkowie, Związku Hodowców Gołębi Pocztowych,
Związku Pszczelarzy w Tworkowie, kół DFK, bibliotek, Grup Odnowy Wsi oraz zespołów
CARITAS.
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Oferty przesłało 69 instytucji na łączną kwotę zapotrzebowania 355.920,00 zł. Po rozpatrzeniu
ofert przez komisję jednostkom tym przyznano następujące środki finansowe:

L. p.

Nazwa instytucji lub stowarzyszenia

Wysokość przyznanych
środków finansowych

1

ZSO Bieńkowice

800,00 zł

2

Zespół Szkolno -Przedszkolny Owsiszcze

800,00 zł

3

ZSO Tworków

4

SP Zabełków

5

ZSO Chałupki

1.000,00 zł

6

ZSO Krzyżanowice

1.000,00 zł

7

GZOKSiT Tworków

3.600,00 zł

8

Koordynator Sportu Szkolnego

800,00 zł

9

Przedszkole Tworków

600,00 zł

10

Przedszkole Zabełków

500,00 zł

11

Przedszkole Bolesław

500,00 zł

12

Przedszkole Bieńkowice

500,00 zł

13

Przedszkole Nowa Wioska

100,00 zł

14

Przedszkole Krzyżanowice

600,00 zł

15

Przedszkole Roszków

100,00 zł

16

Przedszkole Chałupki

600,00 zł

17

Świetlica Chałupki

18

Świetlica Rudyszwałd

800,00 zł

19

Świetlica Roszków

800,00 zł

20

Świetlica Bolesław

800,00 zł

21

Świetlica Nowa Wioska

800,00 zł

22

Świetlica Owsiszcze

800,00 zł

23

Świetlica Bieńkowice

800,00 zł

24

Świetlica Zabełków

800,00 zł

25

Biblioteka Krzyżanowice

600,00 zł

26

Biblioteka Bieńkowice

400,00 zł

27

Biblioteka Tworków

400,00 zł

28

Biblioteka Chałupki

400,00 zł

29

Biblioteka Zabełków

400,00 zł

30

LKS Tworków

5.000,00 zł

31

LKS Krzyżanowice

5.250,00 zł

32

LKS Bolesław

1.000,00 zł

33

LKS Owsiszcze

1.000,00 zł

1.000,00 zł
800,00 zł

1.000,00 zł

2

34

LKS Bieńkowice

1.000,00 zł

35

LKS Zabełków

1.800,00 zł

36

LKS Chałupki

1.000,00 zł

37

KGW Roszków

800,00 zł

38

KGW Rudyszwałd

800,00 zł

39

KGW Tworków

800,00 zł

40

KGW Owsiszcze

800,00 zł

41

KGW Krzyżanowice

800,00 zł

42

KGW Zabełków

800,00 zł

43

OSP Bieńkowice

1.000,00 zł

44

OSP Roszków

1.000,00 zł

45

OSP Krzyżanowice

1.000,00 zł

46

DFK Tworków

1.000,00 zł

47

DFK Bieńkowice

500,00 zł

48

DFK Owsiszcze

500,00 zł

49

Rada Sołecka Roszków

800,00 zł

50

Rada Sołecka Zabełków

1.400,00 zł

51

Rada Sołecka Owsiszcze

800,00 zł

52

Rada Sołecka Bieńkowice

700,00 zł

53

Rada Sołecka Rudyszwałd

800,00 zł

54

Grupa Odnowy Wsi Roszków

600,00 zł

55

Grupa Odnowy Wsi Chałupki

5.000,00 zł

56

Posterunek Policji Krzyżanowice

2.500,00 zł

57

Związek Gołębiarzy Pocztowych Sekcja Tworków

1.000,00 zł

58

Koło Pszczelarzy Tworków

59.

Chór Mieszany Krzyżanowice

1.000,00 zł

60

Zespół CARITAS Tworków

1.000,00 zł

61

Rada Parafialna Tworków

1.700,00 zł

62

Zespól Taneczny „Uśmiech„ Tworków

1.500,00 zł

63

SP ZLA Krzyżanowice

1.500,00 zł

64

Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsi
w Tworkowie

65

Koło Łowieckie „Bażant” Racibórz

66

Zespół CARITAS Zabełków

500,00 zł

67

Koło Wędkarskie Tworków

500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł
6.000,00 zł

Ogółem komisja w ramach konkursu ofert programowych rozdysponowała środki finansowe
w wysokości 76.250,00 zł.
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Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ramach w/s konkursu należy zaliczyć:


zakup krzeseł i stolików w celu doposażenia świetlic wiejskich w Bieńkowicach i Zabełkowie,
świetlic remiz strażackich w Krzyżanowicach, Roszkowie i Bieńkowicach oraz świetlicy Koła
Hodowców Gołębi Pocztowych w Tworkowie na wartość 6.850 zł,



zakup namiotu i ławek w celu doposażenia Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Chałupkach
na wartość 4.360 zł,



zamontowanie źródła energii cieplnej w budynku leśniczówki w Bieńkowicach na wartość
6.000 zł,



sfinansowanie półkolonii letnich dla dzieci organizowanych w świetlicach wiejskich na wartość
4.698 zł,



opłacenie instruktorów zajęć sportowych realizowanych przez kluby sportowe w Bolesławiu,
Tworkowie, Bieńkowicach, Krzyżanowicach, Zabełkowie, Chałupkach i Owsiszczach na
wartość 14.476 zł,



sfinansowanie spotkania integracyjnego młodzieży Zespołu Tanecznego „Tworkowskie
Dęby” z młodzieżą z Zespołu Tanecznego z Węgier organizowanego przez DFK Tworków,
spotkania integracyjnego dla osób niepełnosprawnych, samotnych i starszych
organizowanego przez Zespół CARITAS Tworków oraz spotkań wigilijnych organizowanych
przez KGW Rudyszwałd i Zespół CARITAS Zabełków na wartość 3.299 zł,



dofinansowanie imprez dla mieszkańców gminy tj. Festynu Rodzinnego w Tworkowie na
Urbanku oraz w Chałupkach, Dożynek Wiejskich w Owsiszczach, Festynu Jesiennego
w Rudyszwałdzie, Pikniku Rodzinnego i Wędkarskiego w Roszkowie, koncertu muzycznego
organizowanego przez Świetlicę Zabełków,



dofinansowanie wycieczek krajoznawczych organizowanych dla mieszkańców przez
KGW Tworków, Owsiszcze, Zabełków oraz DFK Bieńkowice i Owsiszcze na wartość 3.100 zł,



dofinansowanie wycieczek organizowanych dla dzieci i młodzieży z Roszkowa, Chałupek,
Zabełkowa i Rudyszwałdu,



sfinansowanie turnieju szachowego organizowanego przez Koordynatora Sportu Szkolnego
dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum, dofinansowanie turnieju tenisa stołowego
organizowanego w Roszkowie i Bolesławiu oraz zawodów w jeździe na rowerach BMX
organizowanych w Chałupkach,



sfinansowanie zakupu materiałów plastycznych do świetlic wiejskich, książek, pomocy
i materiałów edukacyjno -profilaktycznych w celu doposażenia gabinetów pedagogów
szkolnych oraz przedszkoli,



sfinansowanie Festiwalu Chórów Pogranicza dla mieszkańców gminy połączonego z festynem
integracyjnym organizowanym przez Chór z Krzyżanowic,



sfinansowanie zajęć z zakresu profilaktyki alkoholowej wśród dzieci i młodzieży tj.
- spektakl profilaktyczny dla uczniów ZSO Tworków oraz ZSO Chałupki „Z życia smoków”,
- pogadanka profilaktyczna dla uczniów i rodziców Zespołu Szkolno -Przedszkolnego
w Owsiszczach,
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- Dzień Promocji Zdrowia zorganizowany w ZSO Chałupki,
- kilkanaście profilaktycznych konkursów plastycznych, literackich organizowanych przez szkoły,
świetlice i biblioteki,
- zajęcia prowadzone we wszystkich szkołach w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Poza konkursem ofert programowych ze środków będących w dyspozycji komisji:


opłacono instruktora sekcji zapasów działającej przy LKS Owsiszcze za okres od stycznia do
grudnia na kwotę 12.570 zł,



opłacono dozorcę kortów tenisowych w Zabełkowie za okres od maja do sierpnia na kwotę
4.110 zł,



opłacono realizację zajęć sportowych SKS-ów dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, łącznie zrealizowano 982 godz. zajęć na wartość 15.712 zł,



opłacono realizację zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży w Zespole Tanecznym
„Tworkowskie Dęby”, łącznie zrealizowano 198 godz. zajęć na wartość 6.237 zł,



opłacono opiekuna zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych w Centrum Kształcenia Na
Odległość Na Wsi w Tworkowie za okres od stycznia do grudnia na wartość 9.309 zł,



opłacono realizację zajęć sportowych na kompleksie sportowym ORLIK w Tworkowie
za okres od stycznia do grudnia oraz na kompleksie sportowym przy ZSO Krzyżanowice
za okres od 15 września do grudnia na wartość 20.950 zł,



opłacono zajęcia Gminnej i Młodzieżowej Orkiestry Dętej za okres od lutego do grudnia na
wartość 6.600 zł,



sfinansowano zakup dla uczniów IV klas Szkół Podstawowych kasków rowerowych na
wartość 7.548 zł,



sfinansowano wyjazd uczniów szkolnych na obóz narciarski do Zakopanego na wartość
9.240 zł.

Wykorzystanie środków finansowych za rok 2011 przedstawia się następująco:
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2.339,39 zł
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe 105.154,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 57.458,09 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 29.405,93 zł
§ 4430 różne opłaty i składki 124,00 zł
Ogółem wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzyżanowice
w roku 2011 wyniosły 194.481,41 zł.
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