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Gorzyce, dnia 19.04.2022r. 

 

S P R A W O Z D A N I E 

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i NARKOMANI ZA 

2021 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomani na rok 2021 został przyjęty Uchwałą NR XXVII/259/21 Rady 

Gminy Gorzyce z dnia 25 lutego 2021 r. 

Na realizację Programu w 2021 roku w budżecie gminy zaplanowano środki 

finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 

na kwotę 299 708,66 zł w tym: 

- na działania profilaktyczne współfinansowane przez ośrodek pomocy kwotę 

47 057,48 zł. 

- na działania Świetlicy profilaktycznej w Gorzyczkach z Filiami w Turzy Śl., 

Olzie, Gorzyczkach kwotę 252 362,18 zł, 

- na działania Urzędu gminy 289 zł na szkolenie pracownika 

 

W celu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomani w 2021 roku prowadzone były 

następujące działania: 

1. Podejmowano czynności w kierunku zwiększenia dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

poprzez: 

- stałą współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i 

Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w zakresie konsultacji, udzielania porad 

oraz leczenia osób uzależnionych od alkoholu 

2. Podejmowano czynności zmierzające do objęcia leczeniem odwykowym 

osób uzależnionych od alkoholu. 

 

3. Udzielano pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których 

występuje problem alkoholowy, poprzez: 
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- finansowanie działalności Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w 

Gorzyczkach wraz z filiami w Olzie i Turzy Śl. (w tym: utrzymanie bieżące, 

zakup sprzętów i pomocy niezbędnych do wykonywania zajęć, organizacja 

wycieczek, spotkań oraz finansowanie szkoleń dla wychowawców Świetlic, 

mających na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy 

dzieciom i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, realizacja 

programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA  pt.: „Szkoła dla 

rodziców i wychowawców”), 

- dofinansowanie działań Policji w zakresie profilaktyki, 

- porady psychoterapeutyczne, kierowanie do poradni uzależnień, głównie 

przy WOLOiZOL, dla członków rodzin z problemem alkoholowym, 

- pracę socjalną pracowników ośrodka. 

 

4. Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności 

przez:  

- realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach i 

świetlicach opiekuńczo- wychowawczych, 

- zakup pisma profilaktycznego dla uczniów szkół „Fenix psychoterapia”, 

- zakup  broszur o tematyce profilaktycznej dla osób uzależnionych oraz 

członków ich rodzin 

- organizację spektakli o tematyce profilaktycznej w szkołach podstawowych, 

- prowadzenie szkoleń i pogadanek dla uczniów,  

 

5. Wspomagano działalność instytucji i stowarzyszeń poprzez: 

- dofinansowanie instytucji, placówek oświatowych i jednostek gminnych 

realizujących elementy Programu,  

- współorganizowanie i współfinansowanie lokalnych imprez sportowych, 

rekreacyjnych i integracyjnych mających wyraźne odniesienie profilaktyczne 

(m.in. współfinansowano imprezy organizowane przez Gminne Centrum 

Kultury w Gorzycach tj. wyjazd i udział w spektaklu profilaktycznym oraz 

dofinansowanie do zadania dziecięce zawody kajakowe  „W poszukiwaniu 

Nemo” dla dzieci w wieku 5-12 lat, dofinansowano  dwa zadania realizowane 

przez Gminne Centrum Rekreacji i Sportu Nautica tj.:”Rodzinny świat w 



3 

 

kolorze i bez alkoholu” oraz zadanie pt.: Lekka przesada II – budowanie 

przekonań i wartości w oparciu o aktywny, rodzinny tryb życia.  

 

6. W ramach zadania wspieranie zatrudnienia socjalnego 7 osób z terenu 

naszej gminy zostało skierowanych do CIS w Godowie z siedzibą w 

Gołkowicach w celu podniesienia kompetencji zawodowych, aktywizacji 

społecznej i powrotu na rynek pracy. 

 

Na przestrzeni 2021 r. Komisja na bieżąco współpracowała z Wójtem Gminy 

oraz opiniowała  wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

W szczególności Komisja zajmowała się: 

- opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, 

- rozpatrywaniem wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, 

- podejmowaniem rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami 

uzależnionymi oraz ich rodzinami, 

- współpracą z Policją, OPS, WOLOiZOL, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz 

Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śl., w zakresie leczenia odwykowego, 

- współpracą ze Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą, placówkami kultury i 

oświaty w zakresie profilaktyki. 

 

W 2021 roku Komisja spotykała się 12 razy. Na posiedzeniach członkowie 

Gminnej Komisji rozpatrzyli 20 wniosków o podjęcie działań w stosunku do 

osób nadużywających alkoholu. W wyniku podjętych czynności 9 osób 

skierowano na badania do biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia, 5 

wniosków skierowano do sądu o zobowiązanie osób uzależnionych do 

poddania się leczeniu odwykowemu bez zgody, 4 osób podjęło dobrowolnie 

terapię w przedmiocie uzależnień.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, uważam, że cele i zadania Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, zostały 

wykonane i zrealizowane zgodnie z założeniami oraz mieszczą się w 

działaniach przewidzianych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-
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2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


