                                                                    
                                              
Uchwała Nr XI/109/04
Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30  kwietnia 2004 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki             i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok.


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

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie  z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Sprawozdanie
z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wręczyca Wielka za rok 2003.


         Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2002r.
W roku 2003 wprowadzono do Programu zmiany i nowe zadania aneksami:
	aneks z dnia 25 lutego 2003r.

aneks z dnia 15 kwietnia 2003r.
aneks z dnia 8 lipca 2003r.
	aneks z dnia 12 września 2003r.
	aneks z dnia 9 grudnia 2003r.

aneks z dnia 30 grudnia 2003r. 

         W roku 2003 łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 219.140,00 zł, do planu przyjęto 219.000,00zł. 
Na realizację zadań wynikających z programu wykorzystano 207.284,70 zł w tym: 
	na zadania realizowane prze Gminny Ośrodek Kultury  - 87.000,00 zł,
	na zadanie realizowane przez szkoły -  55.850,00 zł,
	na zadanie realizowane przez GOPS – 33.020,00 zł,
	na zadania realizowane przez GKRPA – 31.414,70 zł.


Zadania realizowane przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury:

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej w 2003r.
zorganizował  7 konkursów z zakresu profilaktyki i zagospodarowania czasu wolnego,  których uczestnikami były dzieci i młodzież z terenu gminy:
	Konkurs Plastyczny “Młodość – Trzeźwość” oraz  List otwarty do sprzedawców alkoholu. W konkursie udział wzięło 70 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów,

V Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej “Wiosna 2003” – 120 prac, 
Konkurs “Nie zabijaj samego siebie” – w konkursie uczestniczyło 76 uczniów,
	III Gminne Konfrontacje teatralne – teatr jako forma terapii we współczesnym świeci pełnym przemocy i używek – w przeglądzie uczestniczyło 28 zespołów /ok.300 uczestników/,
Konkurs Kolęd i obrzędów Bożonarodzeniowych – w przesłuchaniach konkursowych łącznie w poszczególnych grupach zespołów instrumentalnych, wokalnych, obrzędowych i solistów uczestniczyło ok. 320 uczniów,
	Na Konkurs “Szopka, stroik, ozdoba choinkowa i gwiazda” – wykonano 78 prac,
	W Konkursie “Moje wymarzone Boże Narodzenie w rodzinie a rzeczywistość” uczestniczyło 42 dzieci z rodzin problemowych.

Łącznie na powyższe konkursy przeznaczono 12.000,00 zł.

         Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy zorganizowano dla 164 dzieci z rodzin problemowych imprezę z okazji Mikołaja. 
Koszt imprezy – 5.000,00 zł.

         Na działalność świetlicy profilaktyczno – wychowawczej wykorzystano kwotę 11.200,00 zł w tym:
	dożywianie dzieci – 3.800,00 zł,

materiały pomocnicze / gry i zabawy dydaktyczne, materiały do zajęć plastycznych, środki czystości, artykuły biurowe/ - 1.000,00 zł,
	wynagrodzenie opiekuna – 6.400,00 zł.


Dla 5 bibliotek z terenu gminy zakupiono na kwotę 11.400,00 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 warsztatów muzycznych i tanecznych połączonych z wypoczynkiem dla dzieci z Mażoretek i Dziecięcej Orkiestry Dętej kwotę – 5.000,00 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 – 42.400,00 zł w tym:
	paliwo do ogrzewania pomieszczeń – 12.000 zł,

energia elektryczna – 1.800 zł,
płytki – 6.100 zł,
dofinansowanie do zakupu drabinek gimnastycznych – 1.800 zł,
dofinansowanie do zakupu materacy do zajęć tańca break dance – 3.000 zł,
dofinansowanie do zakupu sprzętu nagłaśniającego koniecznego do pracy z dziećmi i młodzieżą w kołach zainteresowań oraz podczas nagłaśniania imprez masowych – 12.000 zł,
dofinansowanie do zakupu programów komputerowych i edukacyjnych – 5.700 zł.


Zadania wykonane przy udziale Szkół i Dyrektora GZEAO.

         Szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola zrealizowały wszystkie zadania zaplanowane na 2003 rok w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
         Szczególny nacisk położono na realizację projektów wychowawczo – profilaktycznych, które obejmują szkoły lub organizacje uczniowskie. Przykładem mogą być programy “Świadome wybory” oraz  “Masz wolny czas? Spędź go z nami”, które objęły blisko 500 uczniów. Ciekawą inicjatywą był także projekt “Harcerz kontra nałóg” wdrażany przez 34 harcerzy z drużyny “Poszukiwacze przygód”. Zakończyła się realizacja trzyletniego programu dla gimnazjów, którego celem było przypomnienie zwyczajów ludowych z tereny naszej gminy i najbliższych okolic.         
         Środki przekazane  przez GKRPA na realizację projektów pozwoliły na zakup materiałów biurowych, edukacyjnych programów komputerowych oraz kaset i sprzętu audiowizualnego. Wzbogacenie bazy materialnej pozwala na uatrakcyjnienie zajęć wynikających z programu profilaktycznego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przez placówki realizujące programy.
         Dużym powodzeniem cieszyły się konkursy plastyczne “O uśmiech dziecka” oraz w “Sidłach nałogu”. Szczególnie należy podkreślić liczny udział dzieci w konkursie przeznaczonym dla przedszkolaków. Uczniowie szkół podstawowych mogli sprawdzić swoje umiejętności w dyktandzie “Abstynentem być ...”.
         W 2003 roku gmina wzięła udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej “Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i dziennikarzy Radiowych. Otrzymany pakiet materiałów promujących pozytywne zachowania przekazano szkołom. Ulotki i broszury ułatwiły nauczycielom prowadzenie różnego typu zajęć mających na celu zapobieganie patologiom  a uczestnictwo gminy w tym programie umożliwiło młodzieży szkolnej udział w konkursach organizowanych w jego ramach.
         Masowym udziałem uczniów charakteryzują się imprezy sportowe, z których kilka ma już wieloletnią tradycję. Należą do nich organizowane od pięciu lat w maju i październiku masowe biegi przełajowe dla gimnazjalistów, uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. Każdorazowo uczestniczy w nich około 150 dzieci ze wszystkich szkół.  
         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 w kategorii 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 dla zjawisk patologicznych. 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 ubiegłym roku zorganizowano także 3 spotkania integracyjne dla dzieci z rodzin problemowych oraz dzieci niepełnosprawnych i spotkanie wigilijne. Zapoczątkowano również akcję przygotowywania w szkole drugiego śniadania dla grupy dzieci z rodzin problemowych.


Zadania zrealizowane przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

         W ramach otrzymanych środków z funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości – 22.620 zł pomocą w formie zakupu posiłku w stołówkach szkolnych objęto 80 dzieci z rodzin problemowych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów.
 W ramach środków w wysokości 10.400 zł – 42 dzieci wyjechało na kolonie.
Łącznie wykorzystano 33.020 zł. 
Nadmieniam, że GOPS nie wykorzystał planowanej kwoty na dożywianie dzieci, ponieważ otrzymano dodatkowe środki na ten cel z budżetu wojewody, które musiały być wykorzystane do końca roku.


Zadania zrealizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

         W omawianym okresie sprawozdawczym Gminna Komisja odbyła 13 posiedzeń roboczych, na których rozpatrzono 48 spraw, w tym 4 rozmowy profilaktyczne.
Do Komisji wpłynęły 32 wnioski o leczenie, z tego: z Policji 15 wniosków, od rodzin 10 wniosków, z Izby Dziecka 1 wniosek, Z GOPS 2 wnioski, z Prokuratury 3 wnioski i 1 wniosek od Kuratora Zawodowego. W następstwie działań Komisji skierowano 11 wniosków do lekarza biegłego, 7 spraw przesłano do Sądu, 12 spraw zawieszono na czas próby wstrzymania się od alkoholu i podjęcia terapii u psychologa w Punkcie Konsultacyjnym.
         Ponadto zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu odbył 14 posiedzeń, na których zaopiniowano łącznie 82 wnioski , w tym o wydanie nowych zezwoleń  oraz  o kontynuację  sprzedaży.

         Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na swą działalność wydatkowała: 
	działalność Punktu Konsultacyjnego – wynagrodzenie za dyżury psychologa – 7.200 zł,

zapłacono za udział w szkoleniach – 1.665 zł,
za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów kontrolnych u osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu  - zapłacono 850,00 zł,
zapłacono lekarzom biegłym za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 900,00 zł, 
wypłacono ryczałtowe wynagrodzenie członkom GKRPA za pracę  na posiedzeniach komisji  w wysokości  9.920 zł,
wypłacono wynagrodzenie dla Sekretarza Komisji oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzenia na kwotę 3.317,98 zł,
W ramach pozostałej kwoty w wysokości 7.561,72 zł zrealizowano: 
	zakupiono maszynę do pisania oraz paliwo dla Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej na kwotę 1.479,41 zł,

zapłacono za program profilaktyczny w ramach ogólnopolskiej kampanii kwotę 1.220,00 zł,
zakupiono czasopisma na kwotę 1.218,78 zł,
zapłacono delegacje na kwotę 425,26 zł,
dofinansowano do programów realizowanych przez Koła Związku Emerytów i Rencistów kwotę 1.550,00 zł,
zakupiono materiały biurowe i edukacyjne na kwotę 1.668,27 zł. 

Działalność Punktu Konsultacyjnego:

         Punkt Konsultacyjny w wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym prowadzony był przez psychologa klinicznego. W ramach działalności Punktu świadczone były usługi dla mieszkańców gminy we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
         Punkt był czynny 2 razy w tygodniu: w środy i piątki godzinach: od 14 30   do 17 30.
            W ramach działalności Punktu udzielano porad i pomocy osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom, w tym:
	osobom uzależnionym od alkoholu, i zagrożonym uzależnieniem,

osobom  współuzależnionym,
	ofiarom przemocy w rodzinie,
	osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywającym sytuacje kryzysowe,
	udzielono wsparcia chorym psychicznie i ich rodzinom,
	młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków odurzających oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym i demoralizacją,

dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo, zahamowanym, ujawniającym negatywizm szkolny,
udzielano odpowiedzi na zapytania sądu.
         W okresie sprawozdawczym udzielono 373 porady /udokumentowane wpisami w rejestr/ z tego ponad połowę udzielono dzieciom i młodzieży. Na bieżąco utrzymywana jest współpraca z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy profilaktyczno – wychowawczej. 
          

      Załącznik: Zestawienie planu i wydatków Funduszu Przeciwdziałania     
                       Alkoholizmowi.     



















                                                                                Załącznik do sprawozdania z wykonania Gminnego       
                                                                                Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów            
                                                                                Alkoholowych za 2003r.


Z E S T A W I E N I E

planu i wykonania dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2003 rok.



Dochody:            Plan: 219.000,00 zł                     Wykonanie: 219.140,00  zł

Wydatki:             Plan: 219.000,00 zł                     Wykonanie: 207.284,00 zł

W tym:  
§ 3030           -             17.820                                                            17.820
§ 3110           -             34.000                                                            22.620
§ 4010           -               2.817                                                             2 .817
§ 4110           -                  443                                                                442
§ 4120           -                    59                                                                  59
§ 4210           -           112.036                                                         111.835
§ 4220           -               5.800                                                             5.800
§ 4240           -             11.400                                                           11.400
§ 4300           -             33.224                                                           33.224
§ 4410           -                  426                                                                425
§ 4430           -                  375                                                                365
§ 4530           -                  600                                                                477





