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Informacja  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

 w pierwszym półroczu 2009 roku 

 

 Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada 
Gminy OŜarowice Uchwałą Nr XIII / 149 / 2008 z dnia 29 stycznia 2009r. przyjęła Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2015 przyjęty został Uchwałą Rady 
Gminy OŜarowie Nr XII / 128 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007r. 

 W bieŜącym roku kontynuowały działalność Świetlice Środowiskowe w OŜarowicach oraz w 
Zendku. W OŜarowicach dzieci mogły korzystać z zajęć: sportowych, muzycznych, plastycznych oraz 
informatycznych. Świetlica Środowiskowa w Zendku umoŜliwia dzieciom korzystanie z zajęć: 
sportowych, informatycznych, muzycznych, plastycznych i teatralnych. 

Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach: sportowe, 
informatyczne oraz teatralne oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej  

w Pyrzowicach: teatralne, plastyczne i sportowe. W ramach wsparcia systemu wychowawczego  

w NSP  Pyrzowice prowadzone były dyŜury pedagoga. W ramach dyŜurów prowadzono zajęcia 
wyrównawcze oraz wychowawcze. 

W związku z duŜym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem młodzieŜy, w pomieszczeniach budynków 
OSP Niezdara i OSP Celiny prowadzone są zajęcia rekreacyjno-  siłowe. 

Tygodniowa liczba godzin zajęć, w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco: 

Celiny –         2 godziny 

Niezdara –     2 godziny 

OŜarowice –  13 godzin 

Pyrzowice –  11.5 godziny 

Tąpkowice –  11 godzin 

Zendek -        12.5 godziny   

   

 Z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były zajęcia terapeutyczno – logopedyczne  

w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Łącznie z terapii korzystało 55 dzieci. 

Szkoła Podstawowa Tąpkowice                                             16 dzieci 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zendku                        11 dzieci     

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i  

Przedszkole w Pyrzowicach                                                     5 dzieci 

Przedszkole w Tąpkowicach                                                  15 dzieci 

Przedszkole w OŜarowicach                                                     8 dzieci. 

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi 35.536 zł. Koszt pochodnych od 
wynagrodzeń wyniósł: 415,28 zł. 



 

W Szkołach Podstawowych w Zendku i Tąpkowicach odbyły się zajęcia profilaktyczne dla 
uczniów klas 1-6 oraz pogadanka dla rodziców nt. :” Mass media  - rozwój czy uzaleŜnienie”. Koszt 
zajęć z psychologiem: 1.400 zł. 

Na potrzeby zajęć rekreacyjno - sportowych prowadzonych w budynkach OSP nabyto drobny 
sprzęt. Koszt zakupu 1.078,64 zł. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zendku wyjechały w czasie ferii 
zimowych do kina. Koszt biletów: 348 zł. 

 Gmina OŜarowice po raz kolejny została zgłoszona do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.  

W ramach lokalnej Kampanii we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy zorganizowano 
zajęcia i akcje profilaktyczne. 

Koszty zakupu materiałów organizacyjnych Kampanii: 1.220 zł.  

Koszt materiałów wykorzystanych do realizacji 4.881,03 zł. 

Dofinansowano organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka w Niezdarze organizowanej w 
ramach Kampanii dla dzieci z grupy ryzyka. Koszt dofinansowania: 1.299,07 zł. 

 Gmina OŜarowice po raz pierwszy zgłoszona została do Kampanii „Sprawdź czy Twoje picie 
jest bezpieczne” zorganizowanej pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W ramach akcji za pośrednictwem gazetki gminnej Nasze Gminne Sprawy 
rozprowadzonych zostało 750 ulotek dot. problemów związanych z naduŜywaniem alkoholu. Ulotki 
tematyczne zostały przekazane do dystrybucji w Ośrodku Zdrowia, w Ośrodku Pomocy Społecznej, 
Posterunku Policji. Koszt nabycia materiałów promocyjnych Kampanii 976 zł.   

            Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zwardoniu na kwotę: 2.500 zł.  

 Zaliczkowano na kwotę 4492,50 zł wyjazd 15 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na 
kolonie z programem profilaktycznym do Władysławowa. 

 W punkcie konsultacyjnym dyŜurował raz w miesiącu psycholog – specjalista terapii 
uzaleŜnień udzielający pomocy doraźnej oraz terapeutycznej mieszkańcom. Koszt dyŜurów:1.260zł. 

 Opłaty za energię elektryczną w Punkcie konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 1.952,71 zł.  

 Zgodnie z zawartą umową, nasi mieszkańcy mieli moŜliwość korzystania z 
ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii UzaleŜnień Profilaktyki i 
Pomocy Psychologicznej w Tarnowskich Górach. Łączny koszt usług: 1.462 zł. 

 Odbyto cztery posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma 
wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 5.810 zł.  

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano jedenaście wniosków w sprawie wydania zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzili trzy rozmowy interwencyjno – 
motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Problemem jest brak stawiennictwa na wezwanie 
Komisji. Mimo ponawianych wezwań cztery osoby nie zgłosiły się. 

 Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie 
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, pięć wywiadów środowiskowych. Koszt realizacji 
wywiadów 250 zł 

 Do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach skierowany został do rozpatrzenia jeden wniosek 
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Koszt opłaty sądowej oraz opinii 
biegłych 300 zł  

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
6.000 zł. 



Suma wydatków: 69.921,23 zł 

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w punkcie konsultacyjnym 
dyŜurował psycholog, podejmujący działania motywująco – wspierające. Koszt dyŜurów psychologa 
560 zł. 

 Łączna suma wydatków: 70.481,23 zł. 
 

                                                                                  Pełnomocnik ds. Rozwiązywania  

                                                                                         Problemów Alkoholowych 

 

                                                                                                mgr Urszula Czapla 

 


