
SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ,

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ORAZ ZWALCZANIA NASTĘPSTW ZDROWOTNYCH

UŻYWANIA WYROBÓW TYTONIOWYCH I WYROBÓW

POWIĄZANYCH 

ZA ROK 2020

Gierzwałd,  grudzień 2020
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Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  działa  oraz  wykonuje  swoje

zadania  w  oparciu  o  ustawę  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz.U. z 2018 r.  poz.  1030 z póź.zm.). Realizuje zadania wynikające

z  Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,   Przeciwdziałania  Narkomanii

i  Gminnego  Programu  Zwalczania  Następstw  Zdrowotnych  Używania  Wyrobów  Tytoniowych

i Wyrobów Powiązanych na 2020 r.

Na  działania  określone  w  art.  4  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi Gmina Grunwald,  w okresie  1.01.-31.12.2020 r., z  wydanych zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych, uzyskała środki w wysokości 82 627,64 zł. Na realizację Gminnego Programu

Profilaktyki wydatkowano sumę 82 093,24zł

Powyższe środki przeznaczono  na:

Lp. Rozdział Wydatkowana
kwota

    

1.

2.

   
   
    

85153 - NARKOMANIA  

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów 

edukacyjno-profilaktycznych

Zakup usług pozostałych - wynagrodzenie terapeuty uzależnień za 

pracę w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy

   2 920,37

      490,37

 
  

  2 430,00

        
          
                        

1.
   
2.
       

    

85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 

4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe : 

- wynagrodzenie członków GKRPA za udział w pracach komisji ,

- wynagrodzenie członków GKRPA za kontrole punktów sprzedaży 

alkoholu,

- udział w rozprawach sądu rodzinnego, 

- wynagrodzenie pełnomocnika, 

- wynagrodzenie terapeuty uzależnień,

-  wynagrodzenie specjalisty pomocy psychologicznej i interwencji 

kryzysowej,  

-  prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich w okresie ferii 

zimowych, 

- składki FUZ,

- składki na ubezpieczenie społeczne.

 79 172,87

       622,09
         

       

 46 000,32

    

  3 415,50

     493,57
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3.

     
    

4.

5.

 6. 
 7.
 

8.
  
    

 

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: 
materiały biurowe, środki czystości do punktu konsultacyjnego, 

znaczki pocztowe dla potrzeb GKRPA, materiały do realizacji 

programów profilaktycznych w szkołach i w świetlicach wiejskich, 

prenumerata czasopism dla potrzeb pedagogów.  

4300 - Zakup usług pozostałych:
- wynagrodzenie terapeuty uzależnień,

- opłata za sporządzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznych w 

zakresie uzależnienia od alkoholu,

- opłata za szkolenie realizatorów rekomendowanego programu 

profilaktycznego „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”,

 

Usługi telekomunikacyjne.

4390 – Zakup usług – ekspertyz, analiz i opinii biegłych
4430 – Opłaty sądowe w sprawach o zobowiązanie do leczenia

4700 - Szkolenia członków komisji, delegacje:
- Udział Pełnomocnika ds. Profilaktyki w szkoleniu „Pomoc dziecku z 

rodziny z problemem przemocy”,

- szkolenie Przewodniczącej GKRPA – „Wydatkowanie środków 

pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu”

- Udział pedagogów w XV Ogólnopolskim Kongresie Psychologów i 

Pedagogów Szkolnych.  

  3 384,08

     

18 251,52

        

     
       
         

       844,29

       
       

      760,-

   2 959,84

    2 441,66,-
         
       

     W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  oraz  Programu  Zwalczania  Następstw Używania  Wyrobów

Tytoniowych  i  Wyrobów  Powiązanych  w  roku  2020  zrealizowano  następujące  działania:  

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz

członków ich rodzin.

-  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  roku  2020  odbyła  13  spotkań.  -

Przyjęła 23 zgłoszenia o interwencji policji w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu oraz

21 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego od osób fizycznych, członków rodzin, GOPS,

policji,  w  których  oprócz  nadużywania  alkoholu,  wnioskodawcy  uzasadnili  potrzebę  wszczęcia

procedury współwystępowaniem przesłanek społecznych takich jak:  zakłócanie spokoju i porządku

publicznego, demoralizacja nieletnich, przemoc w rodzinie, rozpad życia rodzinnego, uchylanie się od

pracy . 

- Komisja wystosowała 34 zaproszenia na rozmowę motywującą do dobrowolnego podjęcia leczenia. 

-  15  osób  skierowano  na  badanie  biegłych  psychologa  i  psychiatry  w  celu  wydania  opinii

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
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-  GKRPA  wystosowała  do  Sądu  Rejonowego  w  Ostródzie  17  wniosków  w  sprawie  wszczęcia

postępowania  o zobowiązanie  do leczenia  odwykowego.  Uczestniczyła  3 razy  przed sądem w roli

oskarżyciela posiłkowego.

-  W  przypadku  informacji   policji  o  naruszeniu  porządku  publicznego  przez  osoby  w  stanie

nietrzeźwym   GKRPA  podjęła   interwencje.  Osoby  nadużywające  napojów  alkoholowych  zostały

zaproszone   na  rozmowy  uświadamiające  szkody  spowodowane  nadużywaniem  alkoholu  oraz

motywujące do ograniczania picia lub podjęcia leczenia. Prowadzono też edukację i motywowanie do

zmian  w  przypadkach  występowania  przemocy  w  rodzinie,  proponowano  spotkania  z  terapeutą

uzależnień oraz rozmowy wspierające ze specjalistą pomocy psychologicznej . 

-  Pełnomocnik  Wójta  Gminy  Grunwald  ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  brała  udział

w  spotkaniach  grup  roboczych  Gminnego  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w  związku  z  procedurą

„Niebieskie Karty”. W roku 2020 prowadzono procedurę w  26 rodzinach. W sumie uczestniczyła w 52

spotkaniach  grup  roboczych  w  związku  z  procedurą  „Niebieskie  Karty”  w  rodzinach,  w  których

współwystępuje problem alkoholowy.

     

2.  Udzielanie  rodzinom,  w  których występują  problemy alkoholowe,  pomocy psychospołecznej

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

     

GKRPA prowadzi  Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Gierzwałdzie, w którym dyżury

pełnili specjaliści: 

- Specjalista terapii uzależnień, psycholog - 3h/tyg. 

W roku 2020 pracował z 18 osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Udzielił łącznie 111 porad.

Udzielał  też konsultacji dla GKRPA, pracowników GOPS-u, pedagogów,  współpracował z kuratorami

rodzinnymi, asystentem rodzin.

- Specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej – 3h/tyg.

Udzieliła  pomocy  51  osobie  w formie   porad  i  konsultacji  w  zakresie  rozwiązywania  problemów

uzależnień,  wsparcia  psychologicznego  w  kryzysach  osobistych,   pomocy  w  rozwiązywaniu

problemów rodzinnych, wzmocnienia rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych. Współpracowała

z  pracownikami  socjalnymi,  pedagogami,  asystentem  rodzin,  kuratorami  i  pracodawcami

w powyższym zakresie. Odbyła 116 spotkań.

3.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie  objętym

programami (w szczególności dla dzieci i młodzieży).

-  W  dniach  4  i  5.04.2020  r.  Pełnomocnik  Wójta  Gminy  Grunwald   uczestniczyła  w   naradzie

szkoleniowej  pełnomocników/koordynatorów  ds.  rozwiązywania  problemów  alkoholowych

organizowanej  przez  Urząd  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie.  Spotkanie

obejmowało omówienie doświadczeń związanych z pracą w obszarze przemocy w rodzinie, podczas

rozprzestrzeniania się covid - 19, określenie działań podejmowanych w ramach procedury „Niebieskie

Karty”, trudności i nowych rozwiązań w tym obszarze.

-  23-25.09.2020 r.  Pełnomocnik Wójta Gminy Grunwald uczestniczyła w Szkoleniu „Pomoc dziecku

z rodziny z problemem przemocy” organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. 

-  28-29.11.2019 r.  Pełnomocnik  uczestniczyła   w szkoleniu „Praca w obszarze przemocy  w rodzinie

podczas rozprzestrzeniania się covid-19” organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.
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-  W  ramach  działalności  profilaktycznej  Pełnomocnik  zorganizowała  udział  6  osób  w  XV

Ogólnopolskim Kongresie Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Szkolenie przebiegało pod hasłem:

„  Uczeń  kompetentny  społecznie,  emocjonalnie  i  cyfrowo.  Nowe zadania  pedagoga  i  psychologa

szkolnego w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego uczniów”.

4. Wspomaganie działalności instytucji,  stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu

problemów alkoholowych.

- W okresie ferii zimowych GKRPA zorganizowała zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w świetlicach

wiejskich  w  Kitnowie  i  Pacółtowie   oraz  zajęcia  socjoterapeutyczne  w  Grunwaldzie  i  Dylewie.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 64 dzieci.

Zorganizowano też  wyjazd do MulJkina w Olsztynie na film pt. ”Doktor DoliKle i jego zwierzęta”. Do

kina pojechało 45  osób.

-  GKRPA  rozpowszechniała,  na  terenie  Gminy  Grunwald,  materiały  informacyjne;  ulotki  plakaty,

broszury  dotyczące  przemocy  i  zachowań  ryzykownych   (placówki  oświatowe,  ośrodki  zdrowia,

posterunek  policji,  Gminny   Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  Punkt  Konsultacyjny  ds.  Uzależnień

i Przemocy) .

-  Zakupiono  na  potrzeby  szkół  półroczną  prenumeratę  czasopisma  „Terapia  Specjalna”  i  „Głos

Pedagogiczny”, materiały do realizacji programów profilaktycznych.

- GKRPA przeprowadziła kontrolę 10  punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

-  Wydała 1 opinię w sprawie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

                                                                             

                                                                        Sprawozdanie sporządziła: 

                                                           Pełnomocnik Wójta Gminy Grunwald

                                              ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                            Marzena Jabłonowska
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