
DRUK NR 8/XXI

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 1818) oraz 
art.11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r.  poz.852 
i 1818) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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I. PODSTAWY PRAWNE 

 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. 

2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020. 

3.       Ustawa z dn. 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu    

      alkoholizmowi.                          

4. Ustawa z dn. 26 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 
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II. WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE 

 

Program lub GPPiRPA – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

GKRPA lub Komisja – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
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III. WSTĘP 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

w Gminie Gryfino został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą 

z dnia 24 stycznia 2019 roku, natomiast Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

uchwalono uchwałą Rady Nr XXXIII/309/17 

działania związane z profilaktyką i rozwią

m.in.: 

- inicjowanie i wspieranie działań mających na celu ograniczanie oraz zmianę struktury 

spożywania napojów alkoholowych,

- podejmowanie działań promujących zdrowy tryb życi

- pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin,

- przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw n

zażywania środków odurzających i substancji psychotropowych.

 
IV. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Jednym z głównych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Skład osobowy GKRPA w Gryfinie

Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorskiej służby sądowej, placówek oświatowych, placówki 

zdrowia psychicznego, środowiska trzeźwościowego 

roku. Komisja w 2019 roku 

oraz inicjowała nowe rozwiązania. Komisja podejmowała

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu. W GKRPA w Gryfinie funkcj

Poniższy wykres przedstawia ilość posiedzeń posz

w 2019 roku. 

Wykres nr 1 – Liczba posiedzeń
 

Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

45
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

w Gminie Gryfino został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą 

24 stycznia 2019 roku, natomiast Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Rady Nr XXXIII/309/17 z dnia 23 lutego 2017 roku. W

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii

inicjowanie i wspieranie działań mających na celu ograniczanie oraz zmianę struktury 

spożywania napojów alkoholowych, 

podejmowanie działań promujących zdrowy tryb życia i postaw wolnych od nałogów

pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin, 

przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania napojów alkoholo

cych i substancji psychotropowych. 

KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Jednym z głównych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Skład osobowy GKRPA w Gryfinie, do którego powołani zostali przedstawiciele 

Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorskiej służby sądowej, placówek oświatowych, placówki 

zdrowia psychicznego, środowiska trzeźwościowego nie uległ zmianie od 12 września 2018 

roku. Komisja w 2019 roku kontynuowała działania podjęte w latach poprzednich 

nowe rozwiązania. Komisja podejmowała także czynnoś

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu. W GKRPA w Gryfinie funkcjonują trzy Podkomisje problemowe. 

Poniższy wykres przedstawia ilość posiedzeń poszczególnych podkomisji przeprowadzonych

zba posiedzeń podkomisji 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

12

47
45

Podkomisja ds. informacji, 

edukacji i profilaktyki

Podkomisja ds. pomocy 

terapeutycznej i interwencji 

kryzysowej

Podkomisja ds. przestrzegania 

prawa i kontroli

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019  

w Gminie Gryfino został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr IV/33/19   

24 stycznia 2019 roku, natomiast Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

utego 2017 roku. W programach ujęto 

zywaniem problemów alkoholowych i narkomanii, 

inicjowanie i wspieranie działań mających na celu ograniczanie oraz zmianę struktury 

a i postaw wolnych od nałogów, 

adużywania napojów alkoholowych, 

KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Jednym z głównych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

tórego powołani zostali przedstawiciele 

Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorskiej służby sądowej, placówek oświatowych, placówki 

nie uległ zmianie od 12 września 2018 

ałania podjęte w latach poprzednich  

czynności zmierzające  

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania  

onują trzy Podkomisje problemowe. 

czególnych podkomisji przeprowadzonych  

 
w Gryfinie 

Podkomisja ds. informacji, 

edukacji i profilaktyki

Podkomisja ds. pomocy 

terapeutycznej i interwencji 

kryzysowej

Podkomisja ds. przestrzegania 

prawa i kontroli
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Z powyższego wykresu wynika, iż Podkomisja ds. pomocy terapeutycznej i interwencji 

kryzysowej, której głównym zadaniem było podejmowanie rozmów motywujących do podjęcia 

dobrowolnej terapii, rozpatrywanie spraw pod kątem skierowania na badania biegłych 

sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz złożenia wniosku do Sądu 

Rejonowego w Gryfinie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 

przeprowadziła 47 posiedzeń. W 2019 roku zwołano 45 posiedzeń Podkomisji  

ds. przestrzegania prawa i kontroli. Posiedzenia dotyczyły zaopiniowania wniosków  

o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży 

oraz przeprowadzania kontroli w/w punktów w zakresie przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń. Członkowie Podkomisji ds. informacji, edukacji i profilaktyki  

w ubiegłym roku uczestniczyli w 12 posiedzeniach, w trakcie których analizowano i omawiano 

wnioski w sprawie dofinansowania działań profilaktycznych. Komisja opiniowała pozytywnie 

w/w wnioski pod względem zgodności z zadaniami, które zostały ujęte w gminnych 

programach.  

GKRPA w Gryfinie systematycznie monitorowała skalę problemów alkoholowych  

w środowisku lokalnym umożliwiających ocenę aktualnego stanu w/w problemu. Głównym 

wskaźnikiem monitoringu jest liczba osób zgłoszonych do GKRPA. 

 
Wykres nr 2 – Liczba osób zgłoszonych do GKRPA w Gryfinie  

 
Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie 

 

 Z danych przedstawionych na wykresie nr 2 wynika, iż ilość osób zgłoszonych  

w 2018 roku wyniosła 88, natomiast 67 osób zgłoszono w ubiegłym. W 2019 roku Komisja  

w ramach prowadzonych czynności zaprosiła 13 członków rodzin osób zgłoszonych. 

skierowała 52 osoby na badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i złożyła  

12 wniosków do Sądu Rejonowego.  

 

6788
Liczba osób zgłoszonych do GKRPA w 2019 roku

Liczba osób zgłoszonych do GKRPA w 2018 roku
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Na podstawie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zrealizowano następujące zadania: 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ. 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił osoby posiadające certyfikat 

specjalisty terapii uzależnień wydany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Certyfikowani 

specjaliści prowadzili konsultacje terapeutyczne indywidualne i grupowe w zakresie 

uzależnienia od alkoholu w Poradni Leczenia Uzależnień funkcjonującej w Niepublicznym 

Zakładzie Opieki zdrowotnej ,,INTERMED” w Gryfinie. W terapii indywidualnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu w 2019 roku uczestniczyło 217 osób, natomiast w grupowej łącznie 

uczestniczyło 609 pacjentów. Dodatkowo w ramach powyższego zadania zatrudniono 

terapeutę prowadzącego konsultacje dla osób współuzależnionych oraz usługi terapeutyczne 

w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci 

Alkoholików. OPS zapewnił również pomoc osobom uzależnionym od alkoholu zamieszkałym  

w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach poprzez możliwość uczestnictwa w terapii 

prowadzonej na terenie Domu. 

W ramach realizacji zadania sfinansowano szkolenie dla kuratorów sądowych, 

pracownika socjalnego oraz innych osób zajmujących się pomocą osobom uzależnionym  

i współuzależnionym, którzy wchodzą w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gryfinie. Zakres tematyczny szkolenia obejmował przede wszystkim 

funkcjonowanie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w aspekcie 

przepisów prawnych, pracę z osobą uzależnioną i współuzależnioną, kontrole punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która funkcjonuje  

w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w toku prowadzonych czynności zmierzających  

do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu podejmowała rozmowy 

motywacyjne zmierzające do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, kierowała osoby 

zgłoszone do Komisji na badanie biegłych sądowych, celem przeprowadzenia badania  

i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Ze środków pochodzących z opłat  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach powyższego zadania 

sfinansowano superwizję specjalisty terapii uzależnień udzielającego bezpłatnych porad  

i konsultacji w działaniach interwencyjno – wspierających dla osób uzależnionych  

od narkotyków i ich rodzin oraz w zakresie terapii rodzinnej w działającym przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej Punkcie Doradztwa i Konsultacji.  
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UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE  

I NARKOMANII POMOCY PRAWNEJ I PSYCHOSPOŁECZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY 

PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE. 

W ramach realizacji powyższego zadania ze środków pochodzących z opłat  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku poniesiono koszty 

związane z funkcjonowaniem Punktu Doradztwa i Konsultacji działającego przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Gryfinie. Sfinansowano trzy etaty osób zatrudnionych w Zespole 

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy, które realizowały zadania uwzględnione 

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. Zadanie zrealizowano także poprzez udzielanie pomocy osobom 

współuzależnionym oraz innym członkom rodziny uzależnionego w ramach prowadzonej  

w tut. Poradni Leczenia Uzależnień terapii dla osób współuzależnionych, w której  

w 82 sesjach terapeutycznych  uczestniczyło 19 osób. Gmina Gryfino zapewniła również 

osobom z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików możliwość uczestnictwa w konsultacjach 

terapeutycznych, w których u 9 osób stwierdzono syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików  

i prowadzono regularną psychoterapię długoterminową, natomiast  w sesjach psychoterapii 

indywidualnej i w sesjach diagnostycznych uczestniczyło 39 osób.  

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił Mieszkańcom Gminy Gryfino pomoc 

psychospołeczną i prawną poprzez możliwość uczestnictwa w konsultacjach i poradach 

prowadzonych w Punkcie Doradztwa i Konsultacji przez certyfikowanych specjalistów  

oraz prawnika. 

 

Wykres nr 3 – Liczba udzielonych porad w Punkcie Doradztwa i Konsultacji  

 
Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 

 
Dane przedstawione na powyższym wykresie dotyczą liczby osób, które w ubiegłym 

roku skorzystały z oferowanej pomocy. Najwięcej porad, w których łącznie uczestniczyło  

119 osób udzielił prawnik. Z konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób 

119

34

38

45

Porady prawne

Konsultacje w działaniach interwencyjno - wspierających 

dla osób doznających przemocy oraz stosujących 

przemoc
Konsultacje z zakresu terapii rodzinnej

Konsultacje w działaniach interwencyjno - wspierających 

dla osób uzaleznionych od narkotyków i członków ich 

rodzin
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doznających przemocy oraz stosujących przemoc w rodzinie skorzystały 34 osoby. W celu 

rozwiązywania kryzysów rodzinnych, zapobiegania rozpadowi rodzin i osobom zagrożonych 

zjawiskiem przemocy i alkoholizmem 38 osobom udzielono konsultacji z zakresu terapii 

rodzinnej, natomiast 45 osób uczestniczyło w konsultacjach interwencyjno-wspierających  

dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. W ostatnim kwartale 2019 roku 

rozszerzono zakres wsparcia. Bezpłatną pomoc psychologiczną skierowano do dzieci, 

młodzieży i ich rodzin.  

W ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej zrealizowano w formie spektaklu 

profilaktycznego działanie mające na celu podniesienie wiedzy na temat umiejętności 

wychowawczych, bliskości, komunikacji rodzinnej. Przedstawienie skierowano głównie  

do rodziców dzieci objętych pomocą tut. Ośrodka, dysfunkcyjnych i zagrożonych  

bądź dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy. 

W 2019 roku sfinansowano kolonie i półkolonie, w trakcie których zrealizowano zajęcia  

z zakresu  profilaktyki uzależnień. Działania skierowane zostały do dzieci z rodzin 

zagrożonych lub dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i zjawiskiem przemocy. 

Łącznie w działaniach uczestniczyło 153 dzieci. 

Kontynuację zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w  2019 roku stanowiła realizacja warsztatów w zakresie Płodowego 

Zespołu Alkoholowego FASD, w których uczestniczyło około 514 uczniów z gryfińskich szkół. 

Celem warsztatów było poznanie wczesnych objawów ciąży, uwrażliwienie na szkodliwość 

spożywania alkoholu w czasie ciąży, zdobycie wiedzy z zakresu czynników szkodliwych  

dla Płodu, zapoznanie uczniów z tematyką Płodowego Zespołu Alkoholowego, omówienie 

trudności w funkcjonowaniu dzieci z uszkodzeniami ze spektrum FASD.  

W 2019 roku sfinansowano przeprowadzenie diagnozy oraz wydanie opinii   

z zaleceniami i programem terapeutycznym dla dziecka zamieszkałego na terenie Miasta  

i Gminy Gryfino, u którego stwierdzono syndrom Płodowego Zespołu Alkoholowego.  

W zakresie działań polegających na wdrażaniu metod pracy z osobami doznającymi 

przemocy, mających na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie z przemocą zapewniono 

możliwość uczestnictwa w konsultacjach w działaniach interwencyjno – wspierających  

dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc prowadzonych w Punkcie Doradztwa  

i Konsultacji przez specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ  

W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII  

W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OBEJMUJĄCEJ PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH 

ZAJĘĆ SPORTOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH  

W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH  

I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH. 

Realizacja zadań w powyższym zakresie, uwzględnionych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 obejmowała realizację 

programów profilaktycznych znajdujących się w bazie programów rekomendowanych.  

W 2019 roku zrealizowano w Gminie Gryfino program ,,Unplugged”, którego celem było 

przygotowanie i przeszkolenie grupy realizatorów programu przeciwdziałania przyjmowaniu 

substancji uzależniających, w którym uczestniczyło 15 nauczycieli pracujących na co dzień  

w gryfińskich szkołach podstawowych. Programem znajdującym się również w bazie 

programów rekomendowanych była ,,Debata”, której celem było  wzmocnienie postaw  

pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. W ,,Debacie” 

łącznie uczestniczyło 117 uczniów szkół podstawowych.  

Ważnym przedsięwzięciem w 2019 roku w zakresie profilaktyki uzależnień była realizacja 

programów profilaktycznych ,,Sztuka odmawiania”, ,,W sieci” oraz sfinansowanie zajęć 

profilaktycznych nt. uzależnień behawioralnych. Założeniem realizacji warsztatów  

było m.in. uświadomienie młodzieży o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu, 

zażywania narkotyków, zagrożenia czyhające w sieci internetowej, kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, wspomaganie prawidłowego rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego.  

Łącznie w warsztatach uczestniczyło 228 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie.  

W ramach zadania zrealizowano szereg działań mających na celu promocję zdrowego 

trybu życia, zapewnienia alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Środki pochodzące  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystano na organizację turnieju 

piłkarskiego Mini Mundial, organizację cyklu bajek profilaktycznych odbywających  

się we współpracy z Gryfińskim Domem Kultury, wsparcie finansowe realizacji spektakli 

profilaktycznych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie oraz w Szkole 

Podstawowej  w Gardnie. Ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych sfinansowano zakup nagród w ramach projektu 

profilaktyczno - wychowawczego realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Gryfinie  

pn. ,,Tydzień Przyjaźni i Tolerancji”. Dla młodzieży powyżej 15 roku życia zorganizowano 

projekcję filmu pt .,,Najlepszy”, która zakończona została prelekcją nt. ,,Substancji 

psychoaktywnych zagrożeniem we współczesnym świecie”.  
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WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH 

ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII. 

W ramach zadania wspierano finansowo działalność Gryfińskiego Stowarzyszenia 

Abstynenta ,,Feniks”. Działania miały na celu promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia, 

nabywanie wiedzy na tematy metod związanych z procesem trzeźwienia oraz wsparcie 

psychologiczne osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie  

w działaniach finansowanych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych uczestniczyło 25 członków Stowarzyszenia. Finansowo 

wspierano również organizację Masowych Biegów Przełajowych organizowanych  

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.  

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zrealizowano 

poniżej przedstawione zadania : 

EDUKACJA PUBLICZNA W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ / DZIAŁANIA  

NA RZECZ OGRANICZENIA POPULACJI OSÓB PIJĄCYCH RYZYKOWNIE I SZKODLIWIE. 

W ramach obchodów ,,Światowego Dnia Trzeźwości” Ośrodek Pomocy Społecznej  

we współpracy z Gryfińskim Stowarzyszeniem Abstynenta ,,Feniks” zorganizował akcję 

profilaktyczną promującą życie wolne od uzależnień. Działaniem zrealizowanym w zakresie 

edukacji publicznej było również zorganizowanie działania profilaktycznego skierowanego  

do osób powyżej 60 roku życia pn.,, O sprawach ważnych z seniorami”, w trakcie którego 

przeprowadzono prelekcję nt. zapobiegania problemom wynikającym ze spożywania alkoholu 

przez osoby starsze, uświadomienie o skutkach zażywania leków w celach pozamedycznych 

oraz zapobiegania przemocy wobec osób starszych.  

W ramach realizacji zadania pracownicy Zespołu Profilaktyki Uzależnień  

i Przeciwdziałaniu Przemocy rozpowszechniali informacje o rodzajach pomocy  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Informacje dotyczyły głównie sposobu 

prowadzenia czynności zmierzających do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, możliwości 

skorzystania z terapii dla osób uzależnionych od alkoholu bądź osób współuzależnionych, 

ośrodkach leczenia uzależnień znajdujących się na terenie województwa 

zachodniopomorskiego, pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła działanie 

edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych poprzez zorganizowanie 

szkolenia stacjonarnego nt. ,,Praktycznych porad dla osób handlujących napojami 

alkoholowymi”.  
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DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NIETRZEŹWOŚCI KIEROWCÓW / DZIAŁANIA  

NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W MIEJCACH PUBLICZNYCH. 

Komisja w trakcie przeprowadzanych kontroli punktów sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Gryfino informowała 

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w powyższym zakresie o możliwości zgłoszenia 

odpowiednim służbom przypadków zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą 

napojów alkoholowych. Mając na celu zwiększenie efektywności swojej pracy oraz 

podejmowanie działań prowadzących do zmniejszenia problemów związanych ze sprzedażą 

napojów alkoholowych aktualnie występujących Komisja skonsultowała ze Strażą Miejską  

i Komendą Powiatową Policji przypadki zakłócania porządku publicznego w związku  

ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.  

 

PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH  

W ART. 131 I 15 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI 

ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych regularnie przeprowadzała 

kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W 2019 roku przeprowadzono na terenie Miasta i Gminy Gryfino kontroli, w tym dwie kontrole 

mające na celu weryfikację, czy przedsiębiorcy prowadzący działalność w powyższym zakresie 

dostosowali się do zaleceń wskazanych podczas kontroli.  W ubiegłym roku nie wszczęto 

żadnego postępowania administracyjnego dotyczącego cofnięcia zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

V. FINANSOWA REALIZACJA PROGRAMU 

W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram wydatków poniesionych w 2019 roku  

w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019. 
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Tabela nr 1 – Harmonogram wydatków   

 

 
 
Lp. 
 

 
 
Rodzaj finansowanych działań 

 
 
Przeznaczenie środków 
 

 
 
Kwota 
wydatkowana 
 

 
1. 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

 
- wynagrodzenie członków Komisji 
- szkolenie 
- koszty postępowania sądowego 
- badania biegłych 
 

 
96.350,98 zł 

 
2. 

 
Konsultacje z zakresu terapii 
rodzinnej 
 

 
- wynagrodzenie specjalisty 
 

 
4.870,00 zł 

 
3. 

 
Konsultacje w działaniach 
interwencyjno – wspierających  
dla osób uzależnionych od 
narkotyków i członków ich 
rodzin 
 

 
- wynagrodzenie specjalisty 

 
4.092,00 zł 

 
4.  

 
Konsultacje i porady prawne 
 

 
- wynagrodzenie specjalisty 

 
6.720,00 zł 

 
5. 

 
Prowadzenie terapii 
indywidualnej dla osób 
uzależnionych  
od alkoholu 

 
- wynagrodzenie terapeuty 
 
  

 
27.880,00 zł 

 
6. 

 
Prowadzenie terapii grupowej  
dla osób uzależnionych od 
alkoholu 

 
- wynagrodzenie terapeuty 

 
24.928,00 zł 

 
7.  

 
Prowadzenie terapii dla osób 
współuzależnionych 

 
- wynagrodzenie terapeuty 

 
10.824,00 zł 

 
8. 

 
Prowadzenie terapii dla osób z 
syndromem Dorosłych Dzieci 
Alkoholików 

 
- wynagrodzenie terapeuty 

 
26.896,00 zł 

9. Koszty związane z utrzymaniem 
Poradni Leczenia Uzależnień 

- opłaty telefoniczne 
 
 
 
 

407,94 zł 
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10. 

 
Terapia dla osób zamieszkałych  
w Domu Pomocy Społecznej  
w Dębcach 
 

 
- wynagrodzenie terapeuty 

 
1.140,00 zł 

 
11. 

 
Półkolonie letnie i zimowe 

 
- organizacja półkolonii przez Gryfiński 
Dom Kultury na zlecenie Ośrodka Pomocy 
Społecznej  
 

 
79.894,70 zł 

 
12. 
 

 
Kolonia socjoterapeutyczna 

 
- organizacja kolonii na zlecenie Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
 

 
28.500,00 zł 

13. 
 

Spektakle profilaktyczne 
organizowane  w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Gryfinie 

- sfinansowanie organizacji na wniosek 
Szkoły Podstawowej nr 3 

1.480,00 zł 

 
14. 

 
Spektakle profilaktyczne 
organizowane w Szkole 
Podstawowej w Gardnie 
 

 
- sfinansowanie organizacji na wniosek 
Szkoły Podstawowej w Gardnie 

 
2.280,00 zł 

 
15. 

 
Cykl bajek profilaktycznych 

 
- organizacja spektakli profilaktycznych  
przez Teatr Kurtyna na zlecenie Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
 

 
16.773, 18 zł 

 
16. 

 
Spektakl profilaktyczny 

 
- organizacja spektaklu skierowanego  
do osób dorosłych  
 

 
555,00 zł 

 
17. 

 
Mini Mundial 

 
- koszty związane z organizacją turnieju 
 

 
3.197,79 zł 

 
18. 

 
Program profilaktyczny ,,W 
sieci”, ,,Sztuka odmawiania” 
 

 
- wynagrodzenie realizatora w tym 
materiały, koszty dojazdu itp. 

 
1.100,00 zł 

 19. Warsztaty nt. uzależnień 
behawioralnych ,,Przyczyny, 
skutki, konsekwencje i co w 
zamian?” 

 
- wynagrodzenie realizatora w tym 
materiały, koszty dojazdu, itp. 

 
1.440,00 zł 

20. Szkolenia FAS 
 
 
 

- wynagrodzenie trenera, koszty 
materiałów, dojazdu, itp. 

6.000,00 zł 
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21. 

 
Zakup koszulek na 85 Masowe 
Biegi Przełajowe 
 

 
- dofinansowanie zakupu na wniosek 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
 
 

 
 
4.399,96 zł 

 
22. 

 
Wsparcie finansowe i lokalowe 
Gryfińskiego Stowarzyszenia 
Abstynenta ,,Feniks” 

 
- dofinansowanie wyjazdów dla członków 
Stowarzyszenia 
 

 
13.758,09 zł 

 
23. 

 
,,Światowy Dzień Trzeźwości” 

 
- organizacja akcji przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
 

 
2.195,00 zł 

 
24. 

 
Projekt profilaktyczno - 
wychowawczy 

 
- zakup nagród w ramach projektu 
organizowanego przez Szkołę Podstawową 
nr 2  
 

 
740,13 zł 

 
25. 

 
,,O sprawach ważnych  
z Seniorami” 

 
- organizacja akcji przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

 
336,00 zł 

 
26. 
 
 

 
Realizacja programu 
rekomendowanego 
,,UNPLUGEDD” 
 

 
- wynagrodzenie realizatora w tym koszty 
materiałów, dojazdu itp. 
 
 

 
 
3.902,04 zł 
 
 

 
27. 

 
Realizacja programu 
rekomendowanego ,,DEBATA” 
 

 
- wynagrodzenie realizatora w tym koszty 
materiałów, dojazdu itp. 

 
5.173,84 zł 

 
28. 

 
Organizacja projekcji filmu 
pt.,,Najlepszy” oraz 
przeprowadzenie prelekcji  
nt. Substancji psychoaktywnych 
zagrożeniem we współczesnym 
świecie. 
 

 
- zakup licencji na film oraz koszty 
związane z przeprowadzeniem prelekcji 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
700,00 zł 
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29. 
 

 
Przeprowadzenie superwizji 
własnej 
 

 
- sfinansowanie superwizji specjalisty 
terapii uzależnień 
 

 
500,00 zł 

 
 
30. 

 
 
Organizacja szkolenia dla 
sprzedawców napojów 
alkoholowych 
 

 
 
- sfinansowanie organizacji szkolenia  
w tym wynagrodzenie realizatora, koszty 
materiałów, certyfikatów itp. 

 
 
850,00 zł 

 
31. 

 
Przeprowadzenie diagnozy 
FASD  

 
- sfinansowanie kosztów związanych  
z wydaniem opinii, zaleceniami  
i programem terapeutycznych 
 

 
600,00 zł 

 
 
 
W harmonogramie wydatków ujęte zostały koszty związane z realizacją działań 

profilaktycznych wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o łącznej kwocie 378.484.65 złotych. Koszty w kwocie 178.289,55 złotych 

wynikają z utrzymania Punktu Doradztwa i Konsultacji oraz wynagrodzeń pracowników 

Zespołu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy.  

Wysokość środków finansowych uzyskanych przez Gminę z tytułu rocznych opłat  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 720.381,03 złotych. 

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy wyniosła 709.189,61 

złotych. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w roku 2019 wydano 648.774,20 złotych, w tym kwotę 35.738,89 złotych 

wykorzystano na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

obejmowała również  funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz działalność Izby Wytrzeźwień.  

W tym celu przekazano organizacjom kwotę o łącznej wysokości 92.000,00 złotych. 

 

VI. PODSUMOWANIE. 

 

W 2019 roku zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom zrealizowano w obszarze 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Część działań została ujęta w zadaniach 

wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych i Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii z uwagi na wzajemne 

powiązania obu uzależnień. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

podjęła szereg działań mających na celu zwiększenie efektywności swojej pracy.  

Podjęto współpracę z biegłymi sądowymi, do których w ubiegłym roku skierowano 52 osoby 

celem przeprowadzenia badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  

W toku prowadzonych czynności złożono 12 wniosków do Sądu Rejonowego w Gryfinie  

o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Dokonywano również 

kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwoleń. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych systematycznie współpracował ze szkołami 

funkcjonującymi na terenie Gminy Gryfino, Gryfińskim Domem Kultury, organizacjami 

pozarządowymi i osobami fizycznymi realizując różnorodne warsztaty, szkolenia, prelekcje, 

itp. w ramach profilaktyki uzależnień.  

Określone cele w Programach obowiązujących w ubiegłym roku były zgodne z kierunkami 

działań wynikających zarówno z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi jak i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
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IV. SPIS WYKRESÓW 

Wykres nr 1. 

Liczba posiedzeń Podkomisji………………………………………………………………………………………………………4 

Wykres nr 2. 

Liczba osób zgłoszonych do GKRPA w Gryfinie………………………..……………………………………….…………5 

Wykres nr 3. 

Liczba udzielonych porad w Punkcie Doradztwa i Konsultacji……………………………………………………7 
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V. SPIS TABEL 

 

Tabela nr 1. 

Harmonogram wydatków……………………………………………………………………………………………………………12 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii, które określone
zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki finansowe przeznaczone na realizacją w/w
zadań pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:
A. Kraśniak
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