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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa w 2013 roku 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 

roku realizowany był na podstawie Uchwały Nr XXIV/409/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 

30 października 2012 roku, zmienionego Uchwałą Nr XXXII/507/13 Rady Miejskiej w Nysie  

z dnia 30 kwietnia 2013 roku i Uchwałą Nr XXXVII/567/13 z dnia 10 września 2013 roku. 

Program finansowany był ze środków pochodzących z opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 1.173.307,27 zł, z czego 

15.000,00. zł na zadania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie Gminy Nysa na lata 2012 – 2016 oraz ze środków budżetu Gminy Nysa w wysokości 

50.000,00 zł. 

Ogółem w roku 2013 na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Nysa przeznaczono kwotę 1.208.307,27 zł, z czego wykorzystano 

691.543,22 zł. 

 
Poszczególne zadania Gminnego Programu były realizowane w następujący sposób: 

 poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie o pożytku 

publicznym i o wolontariacie, którym udzielono dotacji, 

 poprzez zlecanie realizacji zadań podmiotom prawnym i osobom fizycznym, jak i zakup 

usług, 

 poprzez placówki oświatowe Gminy Nysa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie,  

z którymi zawarto porozumienia na realizację zadań, 

 poprzez działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Nysie, 

 bezpośrednio poprzez pracę Biura Polityki Społecznej UM w Nysie. 

 
I. Dotacje 

Podmiotom uprawnionym, na podstawie ustawy o pożytku publicznym  

i o wolontariacie, na realizację zadań w ramach Programu przekazano dotacje w łącznej 

wysokości 483.806,60 zł. Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe obejmowała 

następujące zadania GPPiRPA: 

 prowadzenie działań o charakterze opiekuńczo – wychowawczym dla dzieci  

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym doposażenie pomieszczeń i dożywianie 

uczestników zajęć, 

 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży będących integralnym 

elementem programu profilaktycznego, 
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 organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

 organizacja półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia 

jako alternatywy dla uzależnień, 

 organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami  

z zagadnień profilaktyki uzależnień, 

 prowadzenie pozaszkolnych zajęć o charakterze opiekuńczo – wychowawczym dla 

dzieci i młodzieży na terenie sołectw Gminy Nysa, 

 organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia jako 

alternatywy dla uzależnień. 

 
Szczegółowy podział środków dla realizatorów w/w zadań zawiera tabela nr 1 stanowiąca 

załącznik do pisma. 

 
II. Zakup usług i inne działania ujęte w GPPiRPA 

Pozostałe zadania dotyczyły następujących działań: 

 w ramach zadania organizowanie lokalnych narad, konferencji w zakresie wdrażania 

systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem uzależnień i przemocy, w celu 

podniesienia kompetencji w zakresie pomocy uczniom z rodzin, w których występuje 

uzależnienie zorganizowano: wykład z zakresu profilaktyki i pracy z rodziną  

z problemem alkoholowym, skierowany do dyrektorów, pedagogów szkolnych  

i nauczycieli szkół z terenu gminy Nysa oraz wykład specjalistyczny z zakresu terapii 

uzależnień skierowany do osób zajmujących się osobami uzależnionymi tj. pracowników 

socjalnych OPS, członków GKRPA, pracowników SZOZ „DORMED” oraz lekarzy 

rodzinnych w zakresie diagnozowania problemów uzależnień w praktyce, na kwotę 

2.000,00 zł, 

 w ramach zadania organizowanie i udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych 

dotyczących promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania 

przemocy, przystąpiono do ogólnopolskich kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł”  

i “Wakacje bez alkoholu”, na kwotę 8.964,00 zł, 

 współorganizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, na kwotę 

327,98 zł, 

  prowadzenie działalności świetlic środowiskowych z programem zajęć 

socjoterapeutycznych, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym 

doposażenie pomieszczeń i dożywianie wychowanków świetlic, na kwotę 9.155,02 zł, 

 udział w szkoleniach, kursach i warsztatach służących podniesieniu kompetencji  

w zakresie zagadnień związanych z uzależnieniami, przeciwdziałaniem przemocy  

w rodzinie i w zakresie działań profilaktycznych, na kwotę 896,10 zł. 
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III. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Ponadto w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów 

Alkoholowych, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, działalność prowadziła Gminna Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Nysie. Łącznie na działalność Komisji wykorzystano kwotę 

61.849,49 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji, kwotę 53.400,00 

zł. Ponadto opłaty z tytułu zaliczek na poczet biegłych wyniosły 7.455,90 zł, zakup 

materiałów biurowych i papierniczych wyniósł 993,59 zł. 

W 2013 roku Komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno – motywujące z 469 osobami 

nadużywającymi alkohol. Komisja zaopiniowała 117 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, przeprowadziła 123 kontrole lokali sprzedających napoje alkoholowe oraz 89 

wywiadów. 

 
IV. Realizacja zadań GPPiRPA przez szkoły i Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nysie  

 
W 2013 roku szkoły podstawowe i gimnazjalne realizowały, zgodnie z GPPiRPA, 

następujące zadania pn. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży będących 

integralnym elementem programu profilaktycznego oraz organizację półkolonii letnich  

i zimowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia jako alternatywy dla 

uzależnień. W wyniku zaakceptowanych ofert łącznie przyznano szkołom środki w wysokości 

67.500,00 zł, z czego wykorzystano 67.023,87 zł. 

 
Natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, w drodze zawartych porozumień, 

realizował następujące zadania Gminnego Programu:  

 prowadzenie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez realizację projektu pt. „Pedagog ulicy” – 

III edycja. Projekt realizowany był od stycznia do listopada 2013 roku. Projekt oparty był 

na pracy profilaktyczno – wychowawczej w środowisku otwartym, tzw. streetworkerów,  

w dzielnicach szczególnie dotkniętych patologiami i demoralizacją i miał na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz demoralizacji młodzieży zamieszkującej 

na terenie gminy Nysa. W przedsięwzięciu wzięło udział 10 uczestników, 

 prowadzenie działań w ramach klubu integracji społecznej i klubu umiejętności 

społecznych, poprzez realizację projektu pn: „Mamy możliwości”. Projekt skierowany był 

do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rodziny, do udziału  

w projekcie, zostały wytypowane przez pracowników socjalnych Ośrodka. Były to rodziny 

mające problemy wychowawcze, które nie realizują prawidłowo opieki nad dziećmi. 
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Celami projektu było korygowanie negatywnych wzorców wychowawczych, zachęcanie 

rodziców do budowania prawidłowych relacji wewnątrz rodziny, wzmacnianie ich funkcji 

opiekuńczej i wychowawczej wobec dzieci. W ramach projektu przewidziano zajęcia 

dydaktyczno - wyrównawcze z elementami ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych, 

zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, muzykoterapię oraz zajęcia muzyczno-ruchowe dla 

najmłodszych dzieci. W zajęciach uczestniczyli również rodzice, którzy ponadto, mogli  

w trakcie projektu korzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących wychowania.  

W projekcie wzięło udział ok. 39 uczestników (dzieci w wieku od 4 do 12 lat) wraz 

rodzinami. Łącznie zrealizowanych zostało 62,5 godzin zajęć i konsultacji dla rodzin.  

 
Ponadto we współpracy z OPS w Nysie w ramach zadania pn. prowadzenie działań 

o charakterze opiekuńczo – wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 

w tym doposażenie pomieszczeń i dożywianie uczestników zajęć, zorganizowano projekt pn. 

„Tradycyjne święta w Polsce”. 

Łącznie na realizację w/w zadań przez Ośrodek przeznaczono kwotę 26.393,23 zł. 

 
Ponadto zrealizowane zostało zadanie pn. wykonanie monitoringu wizyjnego miasta 

w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu  

i stosowaniem przemocy, na kwotę 31.126,93 zł.  

 
Zgodnie z celami ujętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2013, poprzez prowadzone działania, osiągnięto cele ujęte 

w Programie. Realizacja zadań Programu przyczyniła się w szczególności do promowania 

zdrowego stylu życia, rozbudzania wśród młodzieży od najmłodszych lat zainteresowania 

różnymi formami aktywności, jako alternatywny dla uzależnień, zmniejszenia aktualnie 

istniejących problemów alkoholowych i innych zjawisk patologicznych, w tym 

przeciwdziałania przemocy. 

 

 

        Z up. BURMISTRZA 

        Aleksander Juszczyk 

        Z-ca BURMISTRZA 


