Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.
W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020 uchwalonym
Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku zakładane
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły
70.100 zł., natomiast realizacja wpływów wyniosła 80.046,56 zł.
Na realizację zadań ujętych w programie wydatkowana została kwota 36.723,93
zł.
W ramach realizacji zadań zostały podjęte

i

zrealizowane następujące

działania:
I.

Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła pięć posiedzeń, na których
zajmowała się następującymi sprawami:
1) rozpatrywano wnioski o leczenie w stosunku do 15 osób,
2) zaopiniowano 3 wnioski o zgodności usytuowania punktów sprzedaży
alkoholu z uchwałą Rady Gminy w tej sprawie,
3) przesłano 3 wnioski do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego,
4) skierowano 9 osób na badania do biegłych sądowych w Opolu Lubelskim.
II. Działania w stosunku do problemu przemocy domowej.
1. Rozdystrybuowano ok. 500 broszur otrzymanych z PCPR w Opolu
Lubelskim zawierających materiały dotyczące przemocy domowej.
2. Komisja interdyscyplinarna prowadziła procedurę „Niebieskich kart” w
stosunku do 10 sprawców przemocy domowej.

3. Komisja skierowała swojego przedstawiciela do pracy w zespole
Interdyscyplinarnym

ds.

Przemocy

Domowej,

który

systematycznie

uczestniczy w jego posiedzeniach. Zespół prowadził w 2020 roku 10 spraw o
podejrzenie stosowania przemocy domowej.
III.

Działalność profilaktyczna:
1. W ramach profilaktyki we wszystkich szkołach podstawowych na terenie
Gminy

prowadzone

były

zajęcia

profilaktyczne

z

wykorzystaniem

materiałów szkoleniowych zakupionych przez Gminę w latach poprzednich.
2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w łącznym wymiarze 9 godzin lekcyjnych
tygodniowo

realizowane

były

w

Szkole

Podstawowej

im.

Jana

Kochanowskiego w Łaziskach oraz Szkole Podstawowej w Braciejowicach,
w tym:
 w Szkole Podstawowej

im. Jana Kochanowskiego

w Łaziskach - 6

godzin w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik,
listopad, grudzień, w pozostałych miesiącach oprócz wakacji - 3 godziny,
 w Szkole Podstawowej w Braciejowicach - 3 godziny tygodniowo.
Łącznie w zajęciach tych uczestniczyło około 1120 osób.
3. We wszystkich szkołach podstawowych realizowane są własne programy
profilaktyczne, ukierunkowane w 2020 r. na bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży. Szkoły bazują w tych programach na zasobach własnych i
materiałach zakupionych przez Gminę w latach poprzednich.
4. Gmina w 2020 r. nie wysłała dzieci na kolonie profilaktyczne. W zamian w
okresie ferii zimowych zostały zrealizowane we wszystkich oddziałach
Gminnej Biblioteki i Domu Kultury zajęcia dla dzieci i młodzieży mające
na celu zagospodarowanie czasu wolnego z ukierunkowaniem na
profilaktykę ogólną. Ogółem w zajęciach w czasie ferii wzięło udział 355
dzieci i młodzieży.
5. Gmina

wzięła udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym

„Postaw na Rodzinę”

mającym

na celu propagowanie tradycyjnych

wartości wynikających z prawidłowych relacji pomiędzy poszczególnymi
członkami rodziny. Materiały z lat ubiegłych zostały rozprowadzone we
wszystkich szkołach na terenie Gminy.
6. Odbyło

się

szkolenie

członków

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, zrealizowane przez Centrum Profilaktyki i
Reedukacji „ATELIER” pt. „Przegląd najważniejszych zadań dla Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. W szkoleniu tym wzięło udział
5 członków komisji.
Sporządziła I. P
Łaziska 19. 04. 2021 r.

