Informacja
z wykorzystania budżetu za okres 01.01. 2017 r– 31.12.2017 r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku-Zdroju działa oraz wykonuje
swoje działania w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 487) oraz realizuje zadania
wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Lądku-Zdroju Uchwałą NR
XXXV/234/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 r.
W 2017 roku realizowane były następujące zadania:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
W skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, tj.: pracownik socjalny, policjant, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Lądka-Zdroju,
kurator
społeczny
oraz
pedagog
szkolny.
Podstawowym
zadaniem
komisji
i głównym celem jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. Ważnym elementem jest zapobieganie
powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie
z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja poprzez swoją działalność, zajmuje się wspieraniem
osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom
w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:
• inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
• podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, opiniowanie
wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których
sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe).
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych również w ramach działań wynikających
z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia:
• przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
• wzywa na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu swoich
działań i poddaniu się leczeniu odwykowego,
• w przypadku gdy osoba wezwana nie godzi się dobrowolnie na leczenie, a wstępne czynności
przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba kierowana jest na
badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazani
rodzaju zakładu odwykowego,
• przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddania się
przymusowemu leczeniu,
• składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Kłodzku.
W ramach działalności w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r. odbyło się 8 posiedzeń Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których podjęto decyzje wobec osób
zgłoszonych do
jej
postępowania, tj:
- kierowano do biegłego celem badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,
- kierowano do postępowania sądowego,
- wyznaczono okresy próbne dla osób zgłoszonych.
W bieżącym roku podjęto interwencje w stosunku do 51 osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu.
We wszystkich przypadkach z naszymi klientami prowadzone były rozmowy w Punkcie
Konsultacyjnym. Punkt konsultacyjny jest miejscem, w którym prowadzone są działania w zakresie
udzielania pomocy psychologicznej w szczególności dla rodzin z problemem alkoholowym,
narkotykowym oraz przemocy domowej związanej z w/w uzależnieniami.
W przypadku nie wyrażenia przez uczestnika postępowania zgody na leczenie odwykowe lub nie
dotrzymanie swego zobowiązania wyrażonego na poprzednim posiedzeniu o podjęciu leczenia,

Przewodnicząca GKRPA występuje do sądu o wydanie postanowienia dotyczącego leczenia
odwykowego w systemie stacjonarnym.
W okresie od 02.01.2017 roku do 31.12.2017 roku odbyły się 47 spotkania Grupy Wsparcia dla
Osób uzależnionych od alkoholu. Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy
czwartek, w godzinach od 17.00 do 20.00. Prowadzi je certyfikowany specjalista Terapii Uzależnień.
W zajęciach uczestniczą osoby ze zdiagnozowanym uzależnieniem od alkoholu w wyniku postępowania
sądowego. Osoby te najczęściej nie mogą wywiązać się z nałożonego obowiązku leczenia odwykowego
w Poradni Odwykowej w Kłodzku ze względów materialnych i niemożności dojazdów do Kłodzka.
Działania prowadzone w Punkcie jednoznacznie pokazują, iż w lokalnym środowisku coraz więcej osób
stykających się z problemem uzależnienia od alkoholu dostrzega szansę na powrót do zdrowia poprzez
udział w zajęciach o charakterze terapeutycznym jak i zajęciach indywidualnych prowadzonych przez
Psychologa w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA.
II. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Dane z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
Liczba klientów Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego od 01.01.2017 r – 31.12.2017 roku,
którym udzielono konsultacji w poszczególnych kategoriach:
GKRPA
Lp.

Inicjowane i podejmowane czynności

1.

Przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów
środowiskowych

28

2.

Prowadzenie rozmów interwencyjnych z osobami
zainteresowanymi w odniesieniu do uczestników
postępowania

58

3.

Prowadzenie rozmów z uczestnikami postępowania

58

4.

Udzielenie pomocy prawnej i przygotowywanie pism
urzędowych i pozwów

7

6.

Wydanie opinii psychologiczno-sądowej w przedmiocie
uzależnienia

1

7.

Wnioskowanie do Sądu Rejonowego o wydanie zarządzenia
o obowiązku przymusowego leczenia

3

Ilość konsultacji, których udzielono
kategoriach:

od 01.01.2017r

do 31.12. 2017 r w poszczególnych

Psycholog, psychiatra
Lp.

( biegli )

Terapeuta

1.

Uzależnieni od alkoholu,
rozmowy motywujące do
leczenia

17

55

2.

Grupa wsparcia dla osób
współuzależnionych

0

21

3.

Rozmowy wspierające dla osób
utrzymujących abstynencję

0

24

4.

Bezradność rodziców, problemy
wychowawcze.

0

3

5.

Pomoc prawna osobomofiarom przemocy

0

2

6.

Współpraca z kuratorami
Sądowymi

0

3

Dodatkowy zadaniem członków GKRPA jest opiniowanie i kontrola zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych .
Zaopiniowano pozytywnie 24 wniosków co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży w celu zapobiegania spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
GKRPA realizuje działania w zakresie profilaktyki , które adresowane są do dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych.
W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017” we wszystkich placówkach
oświatowych zrealizowane były zadania profilaktyczne.
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od lat w szkołach ogólnopolska akcja
podejmująca problem profilaktyki uzależnień. W ramach kampanii uczniowie klas I-VI szkół
podstawowych, I - III gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w zajęciach
profilaktyczno - wychowawczych służących przekazaniu wiedzy o zagrożeniach związanych
z substancjami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze). Rozdane zostały pakiety
edukacyjne w postaci różnorodnych, kolorowych i atrakcyjnych broszur, ulotek adresowanych do
dzieci, rodziców i nauczycieli. Podejmowane działania aktywizowały uczniów, pomagały słabszym,
wspierały mniej zaradnych. Kampania uświadomiła, że życie wolne od nałogów, to życie pełne
zadowolenia i radości. Wzmocniła w dzieciach kreatywność, inwencję i pomysłowość.

GKRPA w Lądku-Zdroju w ramach profilaktycznej działalności edukacyjnej ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży zakupuje programy profilaktyczne . Tematy programów ustalane
są z pedagogami szkół Naszej Gminy.
Pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone są cztery
świetlice środowiskowe:
- „Koniczynka” w Trzebieszowicach, czynna od poniedziałku do piątku od godz.15,00 do 18,00
- „Zaczarowana Kraina” w Lądku-Zdroju czynna od poniedziałku do piątku od godz. 15,00 do
18,00
- Świetlica Środowiskowa w Skrzynce czynna 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) od
godz. 15.00 do 18.00
- Świetlica Środowiskowa w Radochowie czynna 3 dni w tygodniu (środa, czwartek, piątek) od
godz. 15.00 do 18.00

Od miesiąca stycznia 2017 roku do grudnia 2017 roku prowadzone były pozalekcyjne zajęcia
korekcyjno –rehabilitacyjne (propagowanie zdrowego trybu życia) dwa razy w tygodniu po 2 godziny
dla dzieci ze szkoły podstawowej – 13 osób. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dostarczenie
zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem wady postawy.
Z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano wszystkim
dzieciom w wieku szkolnym z Gminy Lądek-Zdrój bezpłatne korzystanie z wyciągu narciarskiego
w Lądku-Zdroju wraz z bezpłatnym korzystaniem ze sprzętu narciarskiego podczas ferii zimowych
w lutym 2017 roku.
W ramach działalności GKRPA wytypowano 39 dzieci ze świetlic środowiskowych na kolonię do
Skorzęcina w terminie 26.06-06.07.2017r., (10 dni pobytu).
GKRPA w Lądku-Zdroju czynnie włącza się w imprezy organizowane na terenie Naszej Gminy tj.
- Propagowanie Zdrowego Trybu Życia w szkołach,
- dofinansowanie nagród oraz sprzętu sportowego dla uczniów Naszej Gminy
- organizacja spektakli profilaktycznych dla uczniów wszystkich szkół
Reasumując w 2017r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywała swe
zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę
z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy.

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu
za 2017 rok
– Narkomania
Przeciwdziałanie narkomanii należy, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii23, do zadań własnych gminy. Na podstawie powołanego przepisu, w celu realizacji
zadań, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii (GPPN), uwzględniający zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 1–
3 oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
(KPPN). GPPN stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Ustawa o pomocy społecznej w art. 17 ust. 1 stanowi, że do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy m.in. opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych (w tym również
dotyczących
narkomanii), których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zadania i
uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania naruszeniom
prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji,
których używanie może prowadzić do narkomanii określa ustawa o przeciwdziałaniu
narkomanii. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza, leczenie,
rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych, ograniczanie szkód zdrowotnych
i społecznych są finansowane m.in. ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego
wykonujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Dział
851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 4110
Wydatkowano na składki na ubezp.społeczne w kwocie 0,00zł (0%)- plan roczny 400,00zł
§ 4170 (um.zlecenie)
Wydatkowano na umowę zlecenie-prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz stanowisko
psychologa – terapeuty i wydatkowano w kwocie 2.030,00zł (50,75%)- plan roczny
4.000,00zł
§4210 (zakup materiałów)
Wydatkowano na zakup materiałów papierniczych na działalność świetlicy środowiskowej w
Lądku – Zdroju w kwocie 99,64zł (1,88%) – plan roczny 5.300,00zł

§4300 (zakup usług)
Plan roczny 4.000,00zł – Wydatkowano na zajęcia profilaktyczne z zakresu tańca w kwocie
4.000,00zł (100,00%) – plan roczny 4.000,00zł

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu
za 2017 rok
– GKRPA
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku-Zdroju działa
oraz wykonuje swoje działania w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 487)
oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską
w Lądku-Zdroju Uchwałą NR XXXV/234/2017 Rady Miejskiej Lądka - Zdroju z dnia 30
stycznia 2017 r. Na terenie gminy Lądek-Zdrój funkcjonują 4 świetlice środowiskowe :


Świetlica Środowiskowa w Trzebieszowicach,



Świetlica Środowiskowa w Lądku Zdroju



Świetlica Środowiskowa w Skrzynce



Świetlica Środowiskowa w Radochowie

Dział
851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§4110 (ZUS)
Wydatkowano na składki na ubezp.społeczne w kwocie 2.205,73zł (55,14%)plan roczny 4.000,00zł
§4120 (FP)
Wydatkowano na składki na Fundusz Pracy w kwocie 82,96zł (16,59%)plan roczny 500,00zł

§4170 (um.zlecenie)
Wydatkowano m.in. na umowy zlecenia z psychologami, terapeutami, pracownikami świetlic,
informatykiem, panią sprzątaczką, panią prowadzącą zajęcia korekcyjne i panią prowadzącą
punkt konsultacyjny, wydatkowano środki finansowe w kwocie 58.005,67zł (86,57%)plan roczny 67.000,00zł
§4190 (nagrody konkursowe)
Wydatkowano m.in. na zakup nagród dla szkół na terenie gminy Lądek-Zdrój w ramach
kampanii profilaktycznych np. ZTU 2017 w kwocie 875,30zł (21,88%) -plan roczny
4.000,00zł
§4210 (zakup materiałów)
Wydatkowano na:
- zakup materiałów papierniczych i biurowych m.in.na działalność świetlic środowiskowych
- zakup artykułów spożywczych (na działalność świetlic środowiskowych Lądek-Zdrój,
Radochów, Skrzynka, Trzebieszowice, zakup w ramach kampanii ZTU 2017 oraz kampanii
„Dni bezpiecznego internetu”),
- zakup art.gospodarczych do świetlic środowiskowych w Skrzynce i w Trzebieszowicach
na kwotę 14.752,89zł (75,14%)- plan roczny 19.633,00zł
§4300 (zakup usług)
Wydatkowano na :
- zakup biletów wejściowych na wyciąg narciarski (ferie zimowe)
- warsztaty profilaktyczne
- usługi pocztowe i kurierskie
w kwocie 86.466,11zł (99,84%)- plan roczny 86.599,00zł
§4410 (podróże służbowe)
Wydatkowano na delegacje pełnomocnika w kwocie 40,00zł (7,14%)- plan roczny 560,00zł
§4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
Plan roczny 300,00zł –nie wydatkowano środków finansowych
§4700 (szkolenia)
Wydatkowano na szkolenia w kwocie 2.238,30zł (99,92%)- plan roczny 2.240,00zł

§6050 (wydatki inwestycyjne)
Wydatkowano m.in. na plac zabaw przy SP w Trzebieszowicach w kwocie 32.718,00zł
(93,21%) - plan roczny 35.101,00zł

Sporządziła:
Alicja Piwowar

