UCHWAŁA NR XLII/16/2010
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie :przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2009.

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. 41
ust. 2 i art. 182 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 2009 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 w Krzyżanowicach za rok 2009

W ramach działalności GKRPA w Krzyżanowicach 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 2009 r. komisja odbyła 12 posiedzeń,
-

wpłynęło 21 wniosków o ustalenie uzależnienia od alkoholu w tym 12 wniosków
Posterunku Policji Krzyżanowice, 2 wnioski Prokuratury Rejonowej w Raciborzu,
3 wnioski kuratorów, 3 wnioski członków rodziny osoby która nadużywa
alkoholu oraz 1 wniosek Ośrodka Pomocy Spolecznej,

-

wydano 63 postanowień umożliwiających wydanie koncesji na sprzedaż napojów
alkoholowych w tym 35 postanowień do zezwoleń jednorazowych,

-

dla potrzeb komisji przeprowadzono 12 wywiadów środowiskowych,

-

skierowano 5 osób na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, z czego
dla 2 osób wydano opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

-

wezwano 47 osób na rozmowy interwencyjno-motywacyjne z czego
przeprowadzono 18 rozmów z osobami mającymi problemy z nadużywaniem
alkoholu oraz 14 rozmów z członkami rodzin osób mających problemy
z nadużywaniem alkoholu,

−

dla 8 osób ustalono termin zgłoszenia się na leczenie odwykowe w warukach
stacjonarnych z czego 4 osoby ukończyły pełny cykl leczenia odwykowego oraz
4 osoby pierwszy etap leczenia tzw. detox czyli odtrucie organizmu od alkoholu
W miesiącu grudniu zorganizowano spotkanie z przedstawicielami jednostek,

instytucji i stowarzyszeń z terenu gminy realizujących zadania z zakresu
profilaktyki

i

przeciwdziałania

alkoholizmowi

w

ramach

konkursu

ofert

programowych. Komisja w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej ogłosiła
konkurs ofert programowych. Zaproszenia do wzięcia udziału w w/w konkursie
wysłano do 46 instytucji tj. do wszystkich placówek oświatowych, GZOKSiT-u,
świetlic wiejskich, klubów sportowych, SP ZLA, Komisariatu Policji, Komendanta
Gminnego OSP, Ośrodka Pomocy Społecznej, Koła Wędkarskiego w Tworkowie,
DFK Tworków oraz bibliotek. Oferty przesłało 59 instytucji, po rozpatrzeniu ofert
przez komisję i zaakceptowaniu przez Wójta Gminy wybrano oferty, które
najtrafniej odzwierciedlają cele Gminnego Programu Profilaktyki.
Jednostkom tym przyznano następujące środki finansowe:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Krzyżanowice 1.000,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Tworków 1.330,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Chałupki 2.000,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Bieńkowice 2.310,00 zł
Szkoła Podstawowa Zabełków 2.000,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Owsiszcze 2.450,00 zł
Przedszkole Bolesław 8.900,00 zł
Przedszkole Chałupki 1.550,00 zł
Przedszkole Krzyżanowice 4.051,00 zł
Przedszkole Nowa Wioska 1.006,00 zł
Przedszkole Bieńkowice 4.700,00 zł
Przedszkole Tworków 800,00 zł
Przedszkole Zabełków 1.250,00 zł
Przedszkole Roszków 2.274,00 zł
Przedszkole Bolesław, Bieńkowice oraz Szkoła Filialna Bolesław 1.000,00 zł
GZOKSiT Tworków 5.660,00 zł
ZSO Tworków oraz nauczyciele wych. fizycznego 2.230,00 zł
Świetlica Chałupki 2.710,00 zł
Świetlica Roszków 2.000,00 zł
Świetlica Bolesław 2.000,00 zł
Świetlica Zabełków 1.700,00 zł

Świetlica Owsiszcze 1.810,00 zł
Świetlica Nowa Wioska 1.800,00 zł
Świetlica Rudyszwałd 1.650,00 zł
Świetlica Krzyżanowice 1.400,00 zł
Świetlica Bieńkowice 1.500,00 zł
DFK Tworków 3.000,00 zł
Posterunek Policji Krzyżanowice 6.500,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Bolesław 2.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Tworków 8.900,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Krzyżanowice 7.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Zabełków 3.800,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Bieńkowice 2.500,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Owsiszcze 4.130,00 zł
Sekcja Zapaśnicza LKS Owsiszcze 9.630,00 zł
Biblioteka Krzyżanowice 1.400,00 zł
Biblioteka Zabełków 1.000,00 zł
Biblioteka Tworków 1.300,00 zł
Biblioteka Bieńkowice 900,00 zł
Biblioteka Chałupki 1.100,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna Roszków 1.900,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna Krzyżanowice 1.000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna Tworków 2.520,00 zł
Parafialny Zespół CARITAS Tworków 1.000,00 zł
Parafialny Zespół CARITAS Zabełków 600,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich Zabełków 1.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich Roszków 600,00 zl
Koło Gospodyń Wiejskich Krzyżanowice 2.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich Tworków 1.300,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich Rudyszwałd 1.000,00 zł
Grupa Odnowy Wsi Roszków 500,00 zł
Grupa Odnowy Wsi Chałupki 4.000,00 zł
SP ZLA Krzyżanowice 1.500,00 zł
Rada Sołecka Roszków 450,00 zł
Koło Pszczelarzy Tworków 300,00 zł

Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Koło Krzyżanowice 1.000,00 zł
Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsi Tworków 1.000,00 zł
Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ramach konkursu ofert programowych
należy zaliczyć:


doposażenie placów zabaw przy Przedszkolach w Bolesławiu, Bieńkowicach,
Krzyżanowicach, Nowej Wiosce, Roszkowie i Centrum Wypoczynku
i Rekreacji w Chałupkach na kwotę 22.508,22 zł,



zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowych na kwotę 14.809,00 zł,



zakup sprzętu i wyposażenia do remizy OSP Krzyżanowice, dla KGW
Krzyżanowice, OSP Tworków oraz świetlicy Koła Hodowców Gołębi
Pocztowych w Tworkowie na kwotę 6.771,19 zł,



zakup sprzętu RTV dla Przedszkola w Chałupkach, Świetlicy w Bolesławiu
oraz Biblioteki w Chałupkach na kwotę 1.739,00 zł,



wykonanie remontu orgodzenia boiska sportowego LKS Owsiszcze na kwotę
3.150,00 zł,



doposażenie

księgozbiorów

wszystkich

bibliotek

oraz

zakup

sprzętu

biurowego na kwotę 4.998,67 zł,


sfinansowanie półkolonii letnich dla dzieci organizowanych we wszystkich
sołectwach gminy na kwotę 12.454,04 zł,



opłacenie instruktorów zajęć sportowych realizowanych przez kluby sportowe
w Bolesławiu, Tworkowie, Bieńkowicach, Krzyżanowicach na kwotę
18.694,34 zł,



sfinansowanie spotkania integracyjnego naszej młodzieży z młodzieżą krajów
europejskich organizowanego przez DFK Tworków na kwotę 3.000,19 zł,



dofinansowanie imprez dla mieszkańców gminy tj. festyn rodzinny
w Roszkowie i Owsiszczach , spotkanie na Urbanku dla niepełnosprawnych
mieszkańców z terenu całej gminy, spotkania dla seniorów w Zabełkowie
i Rudyszwałdzie, trzech wycieczek dla członkiń KGW,



sfinansowanie turnieju szachowego oraz zawodów lekkoatletycznych dla
uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum,



dofinansowanie wycieczek uczniów ZSO Chałupki do kina do Rybnika,
uczniów

SP

Zabełków

do

Bohumina

na

warsztaty

profilaktyczne,

przedszkolaków z Chałupek na spektakl teatralny, przedszkolaków

z Zabełkowa do Parku Rozrywki do Marklowic oraz zabytkowej kopalnii
w Radlinie, przedszkolaków z Bolesławia i Bieńkowic - zwiedzanie ciekawych
miejsc naszej gminy,


sfinansowanie zajęć z zakresu profilaktyki alkoholowej wśród dzieci
i młodzieży tj.
- spektakl profilaktyczny dla uczniów SP Zabełków „Kultura Góralska”
oraz „Trudne Powroty”,
- spektakl profilaktyczny dla uczniów ZSO Krzyżanowice „WWW Kłopoty”,
- spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla uczniów ZSO Tworków „Zagubione
sumienie”,
- przedstawienie profilaktyczne połączone z pogadanką dla uczniów
ZSO Bieńkowice,
- pogadanka profilaktyczna dla gimnazjalistów organizowana przez Świetlicę
w Zabełkowie,
- szkolenie dla rodziców przedszkolaków z Zabełkowa n/t Alkoholowego
Zespołu Płodowego FAS,
- pogadanka profilaktyczna dla uczestników zajęć organizowanych przez
Świetlicę w Owsiszczach oraz rodziców uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Owsiszczach,
- kilkanaście profilaktycznych konkursów plastycznych oragnizowanych przez
szkoły, świetlice i biblioteki.

Łącznie w konkursie ofert programowych w 2009 roku rozdysponowano kwotę
135.911,00 zł, wykorzystano kwotę 129.447,22 zł.
Poza konkursem ofert programowych ze środków będacych w dyspozycji komisji:


opłacono instruktora sekcji zapasów działającej przy LKS Owsiszcze za okres
od stycznia do grudnia na kwotę 12.154,68 zł,

 opłacono dozorcę kortów tenisowych w Zabełkowie za okres od maja do
września na kwotę 4.180,60 zł,
 opłacono

realizację

zajęć

sportowych

SKS-ów

dla

uczniów

szkół

podstawowych i gimnazjalnych oraz zajęć tanecznych dla członków zespołu
tanecznego „Tworkowskie Dęby” łącznie zrealizowano 1.146 godzin zajęć na
kwotę 19.890,00 zł,

 opłacono opiekuna zajęć dla uczniów prowadzonych w Centrum Kształcenia
Na Odległość Na Wsi w Tworkowie za okres od stycznia do grudnia na kwotę
9.000,00 zł,
 sfianansowano wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży na stoku narciarskim
w Tworkowie w czasie ferii zimowych na wartość 2.920,82 zł,
 zorganizowano wspólnie z Ośrodkiem Odwykowym w Gorzycach szkolenie
dla pracowników naszych jednostek organizacyjnych n/t Alkoholowego
Płodowego Zespołu FAS.
Ogółem wykorzystanie środków finansowych za rok 2009 przedstawia się
następująco:
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.594,68 zł
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe 74.397,93 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 zakup usług pozostałych

84.101.63 zł

36.119,88 zł

§ 4430 różne opłaty i składki 676,50 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego

1.265,25 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji

3.008,75 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 9.150,00 zł
Ogółem

wydatki

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych Krzyżanowice w roku 2009 wyniosły 210.314,62 zł.

