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Uchwała Nr XVIII/178/05
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 29  kwietnia 2005 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 rok.


       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./ 


Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:


§ 1
Przyjąć sprawozdanie  z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 




                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                        mgr Andrzej Ryś






Sprawozdanie

z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wręczyca Wielka
 za 2004 rok.



         Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2003r.
 W roku 2004 wprowadzono do Programu zmiany i nowe zadania aneksami:
	aneks z dnia 30 kwietnia 2004r.

aneks z dnia  7 grudnia 2004r. 


         W roku 2004 łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 209.157,00 zł. 
Na realizację zadań wynikających z programu wykorzystano 203.505,00 zł w tym: 
	na zadania realizowane przez Instytucję Kultury  -           75.787,00 zł
	na zadanie realizowane przez Szkoły -                              63.500,00 zł
	na zadanie realizowane przez GOPS -                               22.415,70 zł
	na zadania realizowane przez GKRPA -                            41.802,04 zł



Zadania realizowane przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury:

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej w 2004r. 
zorganizował  6 konkursów z zakresu profilaktyki i zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy tj.

	Konkurs Plastyczny „Młodość – Trzeźwość” oraz  List otwarty do sprzedawców alkoholu. W konkursie udział wzięło 70 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów,

VI Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej „Wiosna 2003” – 250 prac, 
Konkurs „Nie zabijaj samego siebie” – w konkursie uczestniczyło 68 uczniów,
III Gminne Konfrontacje Teatralne – teatr jako forma terapii we współczesnym świeci pełnym przemocy i używek – w przeglądzie uczestniczyło 19 zespołów /ok.220 uczestników/,
Na Konkurs „Szopka, stroik, ozdoba choinkowa i gwiazda” – wykonano 250 prac,
W Konkursie „Moje wymarzone Boże Narodzenie w rodzinie a rzeczywistość” uczestniczyło 42 dzieci z rodzin problemowych.
Łącznie na powyższe konkursy przeznaczono 13.100,00 zł.

         Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy zorganizowano dla 200 dzieci z rodzin problemowych imprezę z okazji Mikołaja. 
Koszt imprezy – 7.000,00 zł.

         Na działalność świetlicy profilaktyczno – wychowawczej wykorzystano kwotę 16.860,00 zł w tym:
	dożywianie dzieci – 4.608,00 zł,

materiały pomocnicze / gry i zabawy dydaktyczne, materiały do zajęć plastycznych, środki czystości, artykuły biurowe/ - 3.036,00 zł,
wynagrodzenie opiekuna – 9.216,00 zł.

Dla 5 bibliotek z terenu gminy zakupiono na kwotę 6.000,00 zł książki o tematyce:
	zwalczanie patologii społecznej / alkohol. narkomania, przemoc w rodzinie, terapia: dzieci, młodzieży, osób uzależnionych i ich rodzin/,

popularnonaukowej  / zagadnienia z psychologii, socjologii, etyki, itp./.

Dofinansowano do wynagrodzenia instruktora tańca breake dance kwotę 6.000,00 zł.

         Ponadto na adaptację i wyposażenie punktu konsultacyjnego, świetlicy oraz innych pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wykorzystano kwotę – 26.827,00 zł w tym:
	paliwo do ogrzewania pomieszczeń – 14.000,00 zł,

energia elektryczna – 4.000,00 zł,
płytki – 6.100,00 zł,
dofinansowanie pracowni plastycznej – 1.000,00 zł,
dofinansowanie do zakupu programów komputerowych i edukacyjnych – 7.827,00 zł.


Zadania wykonane przy udziale Szkół i Dyrektora GZEAO:

        Szkoły podstawowe i gimnazja zrealizowały wszystkie zadania zaplanowane na 2004 rok w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
         W realizowanych projektach profilaktyczno – wychowawczych, które przygotowali nauczyciele ze wszystkich szkół wzięło udział około 700 uczniów. 
I tak między innymi:
	po raz kolejny realizowany był również projekt „Harcerz kontra nałóg”, w którym uczestniczyło 24 harcerzy z drużyny „Poszukiwacze przygód”,

interesującą nowością był projekt „Dyskusyjny klub filmowy formą ucieczki przed szponami nałogów” realizowany przez Gimnazjum w Truskolasach. W programie udział wzięło 150 uczniów i 10 nauczycieli. Po jego realizacji w szkole zorganizowano spotkanie z aktorem, który zaprosił wyróżniających się uczestników projektu do teatru w Częstochowie. Uczniowie – dowiezieni szkolnym autobusem – zwiedzili budynek, zaplecze sceny i uczestniczyli w spektaklu,
w programie profilaktycznym „Masz wolny czas? Spędź go z nami” udział wzięło 200 uczniów, 20 nauczycieli i 40 rodziców,
w programie „Świadome wybory” uczestniczyło 150 uczniów, 15 nauczycieli i 30 rodziców.
        Środki przekazane na realizację projektów pozwoliły na zakup materiałów biurowych, edukacyjnych programów komputerowych oraz kaset i sprzętu audiowizualnego. Wzbogacenie bazy materiałowej pozwala na uatrakcyjnienie zajęć wynikających z programu profilaktycznego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przez placówki realizujące programy. 
       W grudniu szkoły zakupiły sprzęt sportowy na ogólną kwotę 12.000 zł. Zakup ten w znacznym stopniu pomoże w prowadzeniu w szkołach w 2005r. zajęć sportowych z dziećmi z rodzin problemowych. Zajęcia te w dużej części prowadzone będą w porozumieniu z klubami LZS działającymi na terenie naszej gminy. 
      Masowym udziałem uczniów charakteryzują się imprezy sportowe, z których kilka ma już wieloletnia tradycję. Należą do nich organizowane od sześciu lat w maju i październiku biegi przełajowe dla gimnazjalistów, uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. Każdorazowo uczestniczy w nich po około 150 dzieci ze wszystkich szkół. Szkoły uczestniczące w cyklu biegów otrzymały nagrody w postaci sprzętu sportowego. 
       Tradycją stał się również turniej dla dzieci młodszych organizowany z okazji Dnia Dziecka. Corocznie bierze w nim udział około 200 uczniów z klas I-IV. Równie chętnie szkoły uczestniczą w turniejach piłki nożnej zarówno chłopców jak i dziewcząt. Po raz pierwszy przeprowadzono turnieje tenisa ziemnego i stołowego. 
       Popularyzacja różnorodnych form aktywnego wypoczynku sprzyja rozbudzaniu zainteresowań ukierunkowanych na szukanie alternatywy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Nie bez znaczenia jest również fakt, że sprzęt przekazywany szkołom w formie nagród za udział we współzawodnictwie w znaczący sposób wzbogaca bazę sportową i umożliwia pełniejszą realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. 
        W 2004r. zorganizowano również 2 spotkania integracyjne dla dzieci z rodzin problemowych oraz dzieci niepełnosprawnych. Kontynuowano również akcję przygotowywania w szkole drugiego śniadania dla dzieci z rodzin problemowych. W sumie dwie szkoły: Wręczyca Wielka i Truskolasy wydatkowały na ten cel 5.000 zł. 
Ciekawą inicjatywą było także zorganizowanie zimowiska w miesiącu lutym przez Zespół Szkół we Wręczycy Wielkiej dla dzieci potrzebujących szczególnej opieki. 


Zadania zrealizowane przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

         W ramach otrzymanych środków z funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości – 22.415,70 zł -  pomocą w formie zakupu posiłku w stołówkach szkolnych objęto 159 dzieci z rodzin problemowych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów. 


Zadania zrealizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pozostała działalność:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku odbyła 12 posiedzeń roboczych, na których rozpatrzono 52 sprawy / w tym: przeprowadzono 2 rozmowy profilaktyczne/.
Do Komisji wpłynęło 29 nowych wniosków o zastosowanie leczenia w tym:
	z Policji – 6 wniosków,

od rodzin – 13 wniosków,
z Prokuratury – 7 wniosków,
z Izby Dziecka – 1 wniosek,
z GOPS – 2 wnioski o leczenie i 2 wnioski o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych.
     Zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu odbył 4 posiedzenia na którym zaopiniowano 23 wnioski. 
      Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadził kontrolę 13 punktów oraz rekontrolę w 2 punktach sprzedaży alkoholu. 
W trakcie kontroli stwierdzono m.in. takie uchybienia jak: brak wywieszek o zakazie sprzedaży alkoholu młodzieży do lat 18, spożywanie alkoholu przez klienta przed punktem sprzedaży. We wszystkich kontrolowanych placówkach pouczono sprzedawców o przestrzeganiu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szczególnie uczulano sprzedawców, aby nie sprzedawali napojów alkoholowych dzieciom i młodzieży.
Wśród sprzedawców napojów alkoholowych rozprowadzono również ulotki.
     W dniu 22 kwietnia 2004r. odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. W szkoleniu na 54 wysłane zaproszenia – wzięło udział 35 sprzedawców. 
      W miesiącu październiku i grudniu zorganizowano cykl programów profilaktycznych  „Debata” dla uczniów  klas V i VI szkół podstawowych. I tak:
- w Szkole Podstawowej we Wręczycy Wielkiej udział wzięło 105 uczniów
- w Szkole Podstawowej w Węglowicach udział wzięło 59 uczniów
- w Szkole Podstawowej w Kalei – 62 dzieci 
- w Szkole Podstawowej w Kulejach – 44 dzieci
- w Szkole Podstawowej w Truskolasach – 60 dzieci.
Łącznie programem objętych zostało330 dzieci.
Celem zajęć było przedstawienie uwarunkowań, definicji, form przemocy oraz możliwości reagowania na przemoc oraz wypracowanie sposobów radzenia sobie ze stresem, sytuacją trudną jako alternatywną do zachowań agresywnych.
      W miesiącu grudniu zorganizowano wspólne szkolenie dla członków komisji, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji z terenu gminy oraz pedagogów z zakresu przemocy w rodzinie i działalności zespołów interdyscyplinarnych. 
        Wykonano również  gazetki ścienne z zakresu profilaktyki uzależnień, które znajdują się w budynku Urzędu Gminy. Gazetki te są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o informacje dotyczące profilaktyki i przemocy w rodzinie. 
        W miesiącu grudniu zorganizowano cykl przedstawień teatralnych profilaktyczno – edukacyjnych dla młodzieży ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy.  Przedstawienia realizowane były przez aktorów z teatrów z Krakowa. 

Na zadania określone  w Programie  wydatkowano: 

	działalność Punktu Konsultacyjnego – wynagrodzenie za dyżury psychologa – 8.400 zł,

za przeprowadzanie 27 wywiadów środowiskowych oraz wywiadów kontrolnych u osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu  - zapłacono 1.350,00 zł,
zapłacono lekarzom biegłym za wydanie 8 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 800,00 zł, 
wypłacono ryczałtowe wynagrodzenie członkom GKRPA za pracę  na posiedzeniach komisji  w wysokości  4.560 zł,
wypłacono wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta i  Sekretarza Komisji oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzenia na kwotę 12.226,62 zł,
zakupiono program „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, który realizowany był w szkołach za kwotę 787,59zł,
dofinansowano do działalności Kół Związku Emerytów i Rencistów z Wręczycy Wielkiej i Truskolas kwotę 2.610,66 zł,
zakupiono książki, materiały edukacyjne i ulotki za kwotę 1.094,34 zł – powyższe materiały wykorzystywane są w bieżącej działalności Komisji oraz przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych i policjantów,
zakupiono artykuły biurowe za kwotę 352,77 zł,
zapłacono za prenumeratę czasopism 108,00 zł,
zapłacono za udział w szkoleniach członków komisji oraz za przeprowadzone szkolenia i programy profilaktyczne/ w tym dla sprzedawców i młodzieży w szkołach/  kwotę 3.814,00 zł,
na delegacje wydano 288,20 zł,
zapłacono za zrealizowanie programów profilaktycznych  w szkołach podstawowych i gimnazjach  / w formie przedstawień teatralnych  / kwotę 4.750,00 zł,
	odprowadzono podatek VAT na kwotę 659,86 zł



Działalność Punktu Konsultacyjnego:

Punkt Konsultacyjny służy pomocą dla mieszkańców gminy Wręczyca Wielka; działa we współpracy z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami zawodowymi i społecznymi oraz pedagogami. 
Punkt prowadzony jest przez psychologa klinicznego. 
         Punkt był czynny 2 razy w tygodniu: w środy i piątki godzinach: od 14.30  do 18.00.
         W okresie sprawozdawczym udzielono 394 porady /udokumentowane wpisami w rejestr/ dla 112 osób, z tego:
- osoby uzależnione od alkoholu – 21
- dorośli członkowie rodziny alkoholika /osoby współuzależnione/  -  32
- dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 37
- ofiary przemocy w rodzinie – 16
- sprawcy przemocy w rodzinie - 6
       Na bieżąco utrzymywana jest współpraca z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy profilaktyczno – wychowawczej. 
          
         



