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oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalony Uchwałą Nr XII/89/2019 Rady Gminy
w Wojciechowicach z dnia 10 grudnia 2019 roku jest podstawowym dokumentem
określającym zakres i formę realizacji zadań wymienionych w ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o przeciwdziałaniu
narkomanii. Program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych
i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów związanych
z alkoholem i narkotykami, zmniejszenie rozmiaru tych, które aktualnie występują oraz
zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
Źródłem finansowania realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie
z art.41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
narkomanii, są wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody z tego
tytułu w roku 2020 wynosiły 32 129,28 zł.
W okresie sprawozdawczym

odbyły się trzy posiedzenia Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadzono 1 rozmowę

motywującą

z osobą mająca problemy alkoholowe.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski na sprzedaż
napojów alkoholowych pod względem ich zgodności z uchwałą Rady Gminy Wojciechowice
dotyczące limitu oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży – wydano pięć postanowień.
Zadania zawarte w programie były realizowane poprzez:
-Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych
od narkotyków i alkoholu. Zadania prowadzone były w ramach istniejącego Punktu
Konsultacyjnego. Od stycznia do grudnia 2020 roku w Punkcie Konsultacyjnym udzielono
55 porad dla osób uzależnionych od alkoholu, ofiar przemocy domowej, porad dla osób
współuzależnionych. Na ten cel wydatkowano kwotę 7540,00 zł;

-Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla
dzieci i młodzieży. Na terenie szkół prowadzono programy profilaktyczne oraz różne formy
zajęć sportowych, sfinansowano paczki mikołajkowe. Uczniowie szkół uczestniczyli
w programie profilaktycznym „IMPACT (Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji
i Cyberprzemocy Technologicznej)”. Zajęcia realizowane były na godzinach wychowawczych.
Ponadto każdy uczeń za zgodą rodziców ma założone konto na platformie edukacyjnej „Dajemy
Dzieciom Siłę” gdzie mają możliwość oglądania i obejrzały wiele filmów przeciwdziałąjących
przemocy w Internecie. Odbyła się projekcja filmu „Bezpieczni w sieci” i warsztaty – Media w moim
życiu, Dzieci w ..sieci”, Cyberprzemoc.
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Ożarowa o tematyce: Tolerancja, Sukces i porażka, Przeciwdziałamy

agresji,

Komunikujemy się - wzajemne relacje, Uczymy się współdziałania, Rodzaje przemocy –
unikamy konfliktów. Jacy jesteśmy wobec siebie, Jak radzimy sobie z emocjami.
Realizowano warsztaty i programy profilaktyczne: pierwsza pomoc, narkotyki
i dopalacze, ,, Bieg po zdrowie’’, ,, Nie pal przy mnie proszę’’, ,, Czyste powietrze’’, ,,
Trzymaj formę’’, ,, Czym jest nałóg? Przyczyny i skutki zażywania używek. Na w/w działania
wydatkowano kwotę 1884,59 zł.
Ponadto dofinansowano wyjazd wakacyjny młodzieży z parafii w Wojciechowicach,
którego celem nadrzędnym była popularyzacja zdrowego trybu życia, ponadto dzieci
i młodzież oprócz uczestniczyła w zajęciach o tematyce profilaktycznej. Uczyli się między
innymi jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, gdzie szukać pomocy, jak funkcjonować
w grupach rówieśniczych. Dofinansowania dokonano na kwotę 1000,00 zł.
Kolejną płaszczyzną w ramach n/w ustawy jest Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, która działa w oparciu o przepisy art. 41 ust. 3 ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277
z późn. zm.) realizując zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie
Wojciechowice. Powyższa Komisja zajmowała się wspieraniem osób uzależnionych i ich
rodzin,. Ponadto realizowała określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów.
Nie podejmowano interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( sprzedaż alkoholu nieletnim, promocja i reklama napojów alkoholowych).

Z treści art.15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wynika, że do 31 grudnia 2020 r.
wójt (burmistrz, prezydent miasta) mógł wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane
na podstawie art.18 lub art.181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych
w art.11 w/w ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.’’
W ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych dokonano zakupu sprzętu (laptopy,) wraz z niezbędnym
oprogramowaniem ze środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Wojciechowice na rok 2020 na kwotę 17 824,00 zł. Zakupiony sprzęt przeznaczony został
dla pracowników Urzędu Gminy w Wojciechowicach, którzy będą wykonywać pracę w trybie
zdalnym .
Zakup sprzętu (laptopy) z niezbędnym oprogramowaniem dokonano w związku
z potrzebą realizacji przez pracowników pracy zdalnej. Jest to potrzeba związana
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz wywołanych
nimi sytuacjami kryzysowymi. Wydatek ten nie zakłóci realizacji działań zaplanowanych
w gminnym programie.
Wymienione w sprawozdaniu zadania adresowane były do mieszkańców gminy,
a zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Miały również pomóc osobom uzależnionym i członkom
ich rodzin. Natomiast realizacja merytoryczna programów prowadzona była przy
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