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S p r a w o z d a n i e 

 finansowo- opisowe 

z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki,  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

za I półrocze  2016 r. 

Plan na 2016r : 

 środki finansowe na realizację zadań z problemów alkoholowych i narkomanii ogółem–

268.334,32 

w tym :                                                                          

 środki finansowe na realizację zadań z problemów narkomanii- 5.000,00  

 środki finansowe na realizację zadań z problemów alkoholowych -263.334,32  

 

Wykonanie za I półrocze 2016 r. 

 środki finansowe na realizację zadań z problemów alkoholowych ogółem–109.890,04 

    w tym : 

 środki na realizację zadań z problemów narkomanii- 2.100,00 

 

Razem wykonanie–111.990,04 

Wykonanie– 41,7 %                   
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L.p.  

Realizacja zadania 

środki na 

zadania z 

problemów 

alkoholowych 

środki na 

zadania z 

problemów 

narkomanii 

I. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu : 

1)  koszty przejazdu osób uzależnionych od alkoholu na zajęcia 

psychologiczno – terapeutyczne do Małopolskiego Ośrodka 

Profilaktyki  Terapii Uzależnień  w Nowym Sączu, badania biegłych 

sądowych, opłaty sądowe . 

2) koszty związane z pracą komisji, delegacje, wynagrodzenie za 

prace w komisji  

3) dotacja do Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień w Nowym Sączu  

15,000,00   

 

II. 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz narkomanii dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć profilaktycznych i 

pozalekcyjnych zajęć sportowych: 

1) działalność 9 świetlic profilaktyczno-wychowawczych 

(finansowanie dożywiania dzieci, zakup pomocy do prowadzenia 

zajęć, wyposażenia, imprezy sportowo - rekreacyjno - turystyczne, 

wynagrodzenie nauczycieli) , 

2) biwak świetlic profilaktyczno-wychowawczych , 

3) umowa-zlecenie instruktora tańca breakdance w  MGOK , 

4)umowa-zlecenie–trener KS „Ogniwo‘’-piłka nożna-juniorzy, wyjazdy 

na mecze,  

5) mowa-zlecenie – trener KS ;;Ogniwo’’ – trampkarze  

6) umowa–zlecenie-gospodarz boiska sportowego w Wierchomli – 

(od V-X.2016r.) 

54.000,00 
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Część opisowa sprawozdania : 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  w Piwnicznej Zdroju 

w pierwszym półroczu 2016 r. realizowała założenia programowe przedstawione w Gminnym 

Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016, przyjętym do realizacji 

Uchwałą Rady Miasta i Gminy. 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 j.t). 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2012 r. poz. 124 ze 

zm.) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005 r. 

Nr180 poz. 1493 ze zm.) 

 

Program obejmował: profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną, wszechstronną pomoc 

rodzinom z problemem alkoholowym. W realizacji Programu uczestniczyły służby społeczne gminy, 

we współpracy z placówkami leczenia odwykowego, usytuowanymi poza gminą, organizacjami 

pozarządowymi, ośrodkiem pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, Policją . 

Wiodącym celem programu–zgodnie z obowiązującymi trendami rekomendowanymi przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstaniu nowych 

problemów alkoholowych, narkotykowych, sięganiu po dopalacze, poprzez profilaktykę szkolną oraz 

7) wynagrodzenie koordynatora świetlic profilaktyczno 

wychowawczych ( kontrola zajęć w 9 świetlicach ) oraz 

pełnomocnika, 

8) umowa-zlecenie - trener Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Ogniwo‘’– siatkówka dziewcząt – (przewóz siatkarek na 

mecze, zakup sprzętu sportowego) 

9) profilaktyka–szkolenie pedagogów, członków komisji 

funkcjonariuszy policji, pracowników OPS, strażaków OSP, 

sprzedawców napojów alkoholowych, kierowników i wychowawców 

świetlic profilaktyczno-wychowawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.100,00 

 Razem : 109.890,04 2.100,00 zł 
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edukację społeczną, finansowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, współfinansowanie 

działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej. 

 

1. Świetlice profilaktyczno - wychowawcze jako program wczesnej profilaktyki : 

Świetlice stanowią element systemu pomocy i odgrywają bardzo ważną rolę w procesie 

pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych, zapewniają  pomoc w nauce, organizację 

czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych.  

Zadaniem świetlic było stworzenie warunków do :  

1) fizycznego i psychicznego  rozwoju dziecka,  

2) poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchania jego zdania i w miarę możliwości 

uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania 

dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach, 

3) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, uczenie nawiązywania więzi emocjonalnych  

w rodzinie oraz związków interpersonalnych,  

4) poszanowania potrzeb religijnych dziecka, nauka poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej, 

wskazywanie form planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku 

dziecka, organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, 

rekreacyjnych i sportowych,  

5) kształtowanie u dzieci nawyków i  zachowań prozdrowotnych, przygotowanie do ponoszenia 

odpowiedzialności za własne postępowanie oraz samodzielności w życiu, wyrównywanie 

deficytów rozwojowych. 

 

Na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój działało 7 świetlic profilaktyczno-wychowawczych 

przy szkołach podstawowych i zespołach szkolno-gimnazjalnych i 2 środowiskowe świetlice 

profilaktyczno-wychowawcze : 

1) 2 świetlice profilaktyczno-wychowawcze przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Piwnicznej-

Zdroju ( szkoła podstawowa, gimnazjum), 

2) 2 świetlice profilaktyczno-wychowawcze przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łomnicy 

Zdroju ( szkoła podstawowa, gimnazjum), 

3) 1 Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Szkole Podstawowej w Kosarzyskach. 

4) 1 Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Szkole Podstawowej w Wierchomli. 

5) 1 Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Szkole Podstawowej w Głębokiem. 

6) 1 Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w OSP w Kosarzyskach 

7) 1 Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Świetlicy Wiejskiej w Zubrzyku  
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Ze świetlic korzysta łącznie  225 dzieci, dwa razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez  

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Łączna liczba godzin w każdej świetlicy, w skali miesiąca 

wynosi 20.  

 W okresie ferii zimowych wszystkie świetlice prowadziły zajęcia  z dziećmi i młodzieżą,  m.in. 

odbył się turniej piłki siatkowej świetlic, w Szkole Podstawowej w Głębokiem, nauka jazdy na łyżwach 

na lodowisku w Piwnicznej-Zdroju, doskonalenie  narciarstwa biegowego i wiele innych ( wg. 

sporządzonego  przez każdą świetlicę planu zajęć). Zimowisko ,, Jeżdżę z głową ‘’ zorganizowano w 

okresie feryjnym dla uczestników świetlic profilaktyczno-wychowawczych oraz uczniów klas III i IV 

nieumiejących jeździć na nartach. Zimowisko było współfinansowane przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego, komisję i rodziców. 

Ponadto w okresie zimowym komisja dofinansowała „ Otwarte Igrzyska Zimowe ‘’ w 

Wierchomli Małej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w ramach doskonalenia 

narciarstwa zjazdowego podczas lekcji wychowania fizycznego. 

W celu integracji młodzieży ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych w czerwcu 

zorganizowano 2-dniowy rajd w Pieniny. W rajdzie udział wzięła młodzież gimnazjalna ze świetlic. 

3.Realizacja działań profilaktycznych.  

   

W br. w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się  szkolenie i warsztaty dla wychowawców świetlic, 

członków  komisji, pedagogów szkolnych, funkcjonariuszy policji, pracowników OPS, strażaków OSP  . 

na temat narkotyków i dopalaczy. 

4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży . 

 

 W zakresie  propagowania zdrowego stylu spędzania wolnego czasu przez  dzieci, młodzieży, 

GKRPAiN przeznacza środki finansowe dla klubów sportowych, sekcja piłki nożnej i siatkówki, sekcji 

breakdance. Finansuje koszty utrzymania boiska sportowego w Wierchomli Wielkiej, dofinansowała 

wycieczkę dla dzieci niepełnosprawnych Stowarzyszenia „ Nasz Dom ‘’. 

 

W okresie od czerwca do sierpnia br. GKRPAiN dofinansowuje korzystanie z basenów na 

Radwanowie przez dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. W/w forma rekreacji cieszy się dużym 

powodzeniem i stanowi wielką atrakcję. Z tej formy skorzystają również  dzieci z rodzin 

wielodzietnych. 
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5. Zobowiązanie do leczenia odwykowego. 

W pierwszym półroczu 2016r. Gminna Komisja wezwała na rozmowę 15 osób 

nadużywające alkohol ( 5 osób wzywano dwukrotnie, 5 osób nie zgłosiło się mimo dwukrotnego 

wezwania). 3 osoby zmotywowano do leczenia w Małopolskim Ośrodki Terapii Uzależnień, 2 osoby 

złożyły oświadczenie abstynenckie w  parafialnych księgach trzeźwości, 1 osoba nie wyraziła zgody 

na leczenie. Osoby te były zgłaszane do komisji przez członków rodzin, policję, OPS, kuratora, 

dyrektora szkoły, prokuraturę. Członkowie komisji prowadzący rozmowy z osobami uzależnionymi 

motywowali je do podjęcia leczenia odwykowego.Wobec osób, które nie zgłosiły się na wezwanie i nie 

podjęły próby leczenia,Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

wystosowała 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu,Wydział Zamiejscowy w Muszynie, w 

sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Nie 

ma możliwości prawnych, aby zatrzymać w placówce leczniczej pacjenta, który nie chce podjąć 

leczenia. Należy jednak wiedzieć, że w przypadku choroby alkoholowej bardzo wiele zależy od 

postawy osób najbliższych. Osoby te mogą skorzystać z wielu form pomocy jakie oferują placówki 

leczenia odwykowego  w Nowym Sączu. 

Skierowanie osoby uzależnionej do Sądu wiąże się z przygotowaniem dokumentacji. 

Dokumentacja winna zawierać: opinię wydaną przez biegłego (jeżeli badanie zostało 

przeprowadzone), wniosek osoby zgłaszającej przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy 

z osobą uzależnioną, (jeżeli do takiej rozmowy doszło), dokumenty pochodzące z wywiadu 

środowiskowego. W stosunku do czterech osób przygotowywana jest dokumentacja. 

W 2016r. Gminna Komisja otrzymała dwa zgłoszenia o przemocy w rodzinie i wszczęła 

procedurę  „Niebieskiej Karty ‘’, które skierowała do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego  

w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

7. Budżet GKRPA i N  został zrealizowany w  41,7 %. 

Niski procent wykonania budżetu GKRPAiN spowodowany jest tym, że płatności za realizację zadań 

nastąpiły po okresie sprawozdawczym czyli po 30 czerwca br. 

 

8. Praca Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

1) Komisja  w  I półroczu  2016 r. roku  obyła 9 posiedzeń. 

2) praca członków GKRPAiN skupiała się na następujących zagadnieniach : 

a) sporządzeniu planu pracy komisji. 

b) opracowywaniu sprawozdań do PARPA i Urzędu Marszałkowskiego, Wydziałów 

Zdrowia, 
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c) zawieraniu umów na zadania zlecone, 

d) udziału członków komisji w szkoleniach, naradach, 

e) analizie dokumentacji wychowawczej i finansowej świetlic / sprawozdania, 

dzienniki, rozliczenia finansowe/, 

f) przyjmowaniu interesantów z problemami alkoholowymi, 

g) analizie ofert profilaktycznych przesłanych przez firmy szkoleniowo-edukacyjne, 

h) opracowywaniu  rocznego sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu 

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2015 r.- 

analiza wydatków, 

i) organizacji pracy 9 świetlic profilaktyczno-wychowawczych, klubów sportowych, 

braakdance, 

j) sporządzanie wykazu wyposażenia świetlic - zbiorcze zestawienia, 

k) opracowaniu wzorów dokumentów będących podstawą działalności świetlic, 

GKRPAiN, 

l) analizie dokumentacji wychowawczej i finansowej świetlic (sprawozdania, dzienniki, 

rozliczenia finansowe), 

 

Pracę GKRPAiN i świetlic profilaktyczno-wychowawczych odzwierciedla  strona internetowa. 

www.piwniczna.pl. link–profilaktyka–świetlice profilaktyczno-wychowawcze. Członkowie 

komisji na bieżąco informują społeczeństwo o realizacji  działań komisji w prasie lokalnej, 

„Znad Popradu ‘’, internecie / ……..artykułów/. 

Sporządziła  

Helena Diakow 

Piwniczna – Zdrój, 21  lipieca  2016 r                                                           

 

http://www.piwniczna.pl/

