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Sprawozdanie
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gaszowicach za 2016 rok.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach w 2016
roku realizowała zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Gaszowice na 2016
rok, przyjętym przez Radę Gminy w grudniu 2015 roku. Realizację w/w Programu
przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1.
Punkt Konsultacyjny (PK) dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz
udzielający porad i konsultacji w sprawach wychowawczych i innych profilaktycznych
prowadził dyżury w okresie całego roku w środy od 17.00 do 20.00, przyjmując także
umówione osoby w inne dni robocze, a także prowadząc konsultacje oraz poradnictwo
telefonicznie w ciągu całego tygodnia. Przeprowadzono szereg czynności związanych
z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami. Monitorowano środowiska
rodzinne szczególnie zagrożone wystąpieniem choroby alkoholowej. Osoby powracające
z leczenia stacjonarnego obejmowano nadzorem pod kątem kontynuowania terapii
w warunkach ambulatoryjnych. Koordynowano prowadzenie programów profilaktycznych
oraz zorganizowano szkolenia, szczególnie dla osób prowadzących zajęcia dla dzieci
i młodzieży w ramach Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej. Wyniki działalności PK
obrazuje tabela oznaczona jako załącznik nr 2.
W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja już po raz czwarty nie realizowała
swojego

programu

poprzez

działalność

Świetlicy

Profilaktyczno

-

Integracyjnej

w Gaszowicach, albowiem to zdanie zostało wydzielone z budżetu GKRPA i powierzone do
realizacji w drodze otwartego konkursu na realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie
Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, z którym podpisano umowę na
prowadzenie świetlic w 2016 roku, zostało zobowiązane do złożenia odpowiedniego
sprawozdania do końca stycznia 2017 roku. Tak więc w niniejszym sprawozdaniu nie
wspomina się o działalności tejże placówki.
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GKRPA w Gaszowicach realizując omawiane zadania dysponowała budżetem
pochodzącym z opłat za wydane decyzje zezwalające na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych oraz opłat ponoszonych przez sprzedawców w związku z osiągniętym obrotem
alkoholem za rok poprzedni. Plan finansowy GKRPA po stronie dochodów na początku 2016
roku wynosił 130 000,00 zł. Wykonanie planu po stronie dochodów pochodzących z opłat od
zobowiązanych przedsiębiorców zamknęło się w kwocie 121 324,38 zł (2015 - 121 502,36 zł,
2014 – 131 433,20 zł; 2013 – 129 924,84 zł). Kolejne dochody w kwocie 66 000,00 zł (2015 48 000,00 zł) pochodziły z trzech dotacji pozyskanych na prowadzenie świetlic z budżetu
województwa śląskiego. Tak więc łączne środki jakie Gmina Gaszowice zaplanowała
i pozyskała na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zapobieganie narkomanii
wyniosły w 2016 roku 187 324,38 zł (2015 - 169 503,67 zł). Na realizację zadań z zakresu
profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani (łącznie z działalnością
świetlic zleconą konkursem) wydano łącznie kwotę 192 024,00 zł (dla porównania: 2015 176 768,31 zł, 2014 - 183 237,76 zł). W tym

na działalność Gminnej

Komisji

i funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w 2016 roku wydatkowano kwotę 30 021,00 zł
(2015 - 28 767,00 zł, 2014 - 29 236,28 zł) na co składają się:
- opłaty i koszty sądowe – 1 009,00 zł,
- umowy na prowadzenie punktu, za opinie biegłych sądowych oraz szkolenie członków
komisji – 17 690,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków GKRPA (tzw. diety) – 11 322,00 zł (rok 2015 - 12 327,00 zł).
Wszelkie materiały biurowe w tym eksploatacyjne zabezpieczane były przez punkt
konsultacyjny i nie stanowiły odrębnych kosztów GKRPA.
Warto zaznaczyć, że budżet na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową w 2016 roku
znów był rekordowy. Zdecydowaną większość, bo aż 166 000,00 zł w ramach udzielonych
dotacji przeznaczono na organizację zajęć i warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży
w świetlicach, na programy profilaktyczne we wszystkich szkołach podstawowych oraz
w gimnazjum, akcje i turnieje, a także wiele wycieczek śródrocznych.
Zdając sprawozdanie pragnę podkreślić, że od lat pod adresem www.komisja.gaszowice.pl
funkcjonuje i stale się rozwija strona internetowa działająca na domenie i serwerze Gminy
Gaszowice. Strona podzielona jest na 3 moduły:
1. Świetlica
2. Komisja
3. Punkt Konsultacyjny.
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W każdym module znajdują się na bieżąco uzupełniane zakładki tematyczne. Galeria zawiera
możliwe do pobrania fotografie z różnych wydarzeń, zaś informacja o lokalizacji placówek
i godzinach ich otwarcia jest cennym źródłem praktycznej wiedzy dla dzieci i rodziców,
podobnie jak niektóre pliki do pobrania. Na stronie ukazują się też wszelkie niezbędne
informacje o wydarzeniach zaplanowanych w ramach świetlicy, a także możliwościach
uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych. Informacje stałe oraz aktualności cieszą się
dużą popularnością. Ilość odsłon w kolejnych miesiącach pokazuje jak ważnym elementem
informacyjnym oraz profilaktycznym było stworzenie strony. Korzystając z elektronicznej
skrzynki pocztowej komisja@gaszowice.pl osoby z problemem alkoholowym, ich rodziny
i inni zainteresowani mają swobodną i anonimową możliwość kontaktu z punktem
konsultacyjnym, co w dużej liczbie czynią. Podobnie dzieci i młodzież zasięgają informacji
o zapowiadanych wydarzeniach i imprezach.
Jest to doskonała promocja zarówno działalności Komisji, Świetlic, ale i całej Gminy bez
potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów i bez ograniczeń dystrybucyjnych.
Składając sprawozdanie, w imieniu całej Komisji pragnę złożyć podziękowania dla
tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wzmocnienia naszych
działań na rzecz promocji zdrowego i trzeźwego stylu życia.

Gaszowice, 13 stycznia 2017 r.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gaszowicach
mgr Adam Wawoczny
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