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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach za rok 2013
Gminny Program Profilaktyki i Ro związywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2013 uchwalony
zo stał przez Radę Gminy Ha źlach w dniu 12 grudnia 2013 Uchwałą Nr VllI/68/20 12. Program ten był czterokrotnie
zmieniany:
uchwałą nr 117/201 3 Rady Gminy Ha źlach z dnia 27.02.20 13r.
uchwałą nr 11/ 18/20 13 Rady Gminy Hażlach z dnia 03 .04.20 13r.
uchwałą nr IV/40/20 13 Rady Gminy Ha źlach z dnia 26 .06.20 13r.
uchwałą nr V11/6 I/20 13 Rady Gminy Haźlach z dni a 27.1 [.20 13r.
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy
obowiązek realizacji zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zobowiązuje wójta
jako organ wykonawczy do sporządzenia sprawozdania z wykonania w danym roku gminnego programu , który
przedkłada radzie gminy w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku , którego dotyczy sprawozdanie.
Na realizację Programu na rok 2013 przyjęto kwotę 145.000 ,00 zł , która następnie zwiększona została do
175.800,00 zł . Kwota ta ob ejmowała zadania realizowane przez różne podmioty, tj.:
Urząd Gmin y Ha źlach
plan : 121.560 ,00 zł
wykonanie: 115.504 ,69 zł
placówki oświatowe
plan : 54.240,00 zł
wykonanie: 54.240,00 zł

Na podstawie uchwalonego Programu realizowano

następujące

wy soko ści

zadania:

L Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób
od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie:

uzależnionych

1.

Koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych dla potrzeb sądu i opłata wniosków sądowych:
uiszczono koszty sądowe w związku ze skierowan iem trzech wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Hażlachu do Sądu Rejonowego w Cieszynie o zastosowanie obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu .

2.

Zakup usług szkoleniowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dal ej
Komisja) i innych grup zawodowych stykających się z problematyką uzależnienia alkoholowego i przemocy
w rodzinie:
przeszkolono wszystkich członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ha żlachu.

Na

Na

realizację

tego zadania zaplanowano

realizację usług

kwotę:

3.000,00 zl a wykorzystano: 120,00 zl.

szkoleniowych zaplanowano 800,00 zł ,

kwotę tą

wykorzystano w całości.

II. Koszty pracy Komisji
W 2013 roku odbyło się 25 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hażlachu .
Do Komisji wpłynęło 27 wniosków o przeprowadzenie rozmowy motywującej do zaprzestania nadużywania alkoholu .
Na posiedzenie Komisji wezwano 20 osób. Do Poradni Leczenia Uzale żnie ń w Cieszynie skierowano 8 osób,
w stosunku do 3 osób skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Cieszynie o zastosowanie leczenia odwykowego,
l osoba nie miała problemu z nadużywaniem alkoholu, z pozostałymi osobami została przeprowadzona rozmowa
profilaktyczna. Osoby te zostały poinformowane
o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz o godzinach
przyjmowania Poradni Leczenia Uzależnień w Cieszynie i Skoczowie oraz punktu konsultacyjno-informacyjnego ds.
przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Hażlach . Gminna Kom isja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Ha żlachu wydała 61 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hażl achu pełnili dyżury: w punkcie
konsultacyjno-informacyjnym ds. przeciwdziałania alkoholizmowi raz w tygodniu, w punkcie konsultacyjno
informacyjnym ds . przec iwdziałania przemocy w rodzinie dwa razy w miesiącu, w punkcie ds. pomocy
psychospołecznej dwa razy w tygodniu .

Na koszty pracy Komisji

III

Działania

zapłanowano

21,340,00

profilaktyczne i pomoc

zł, kwotę tą

wykorzystano w całości.

psychospołeczna nakierowana

na

młodzież szkolną:

l . Koszty przeprowadzenia profilaktyki szkolnej w Gminie w zakr esie alkoholizmowi i przemocy r ówieśniczej:
sfinansowano szko lenie 13 nauczyc ieli edukacji wczesnoszkolnej zatrudn ionych w szkołach pod sta wowych

w Gminie

Hażlach , dzięki

któremu nabyli prawo i

umiejętności

programu profilaktyczno-wychowawczego "Spój rz inaczej",

do prowadzenia w swoich placówkach

zapewniono prz ewóz dla 44 uczniów Szkoły Podstawowej im. Pawła Heczki w Zamarskach do Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej na "Warsztaty powstania filmu anonimowego" oraz do Chlebowej Chaty
w Górkach Małych na " Warsztaty z regionalizmu" dla 29 uczniów - wycieczki zaplanowano w Szkolnym
Programie Profilaktyki,
zapewniono przewóz dla 18 uczniów Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie do Studia Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej na imprezę z okazji ,,50 urodzin Bolka i Lolka" - impreza realizuje założenia profilaktyki
pierwszorzędowej i wynika ze Szkolnego Programu Profilaktyki,
przeprowadzono szkolenie pt."Procedura Niebieskiej Karty w Placówkach Oświatowych" dla 26 nauczycieli w
Szkole Podstawowej w Pogwizdowie,
zapewniono przewóz dla II uczestników III Festiwalu Piosenki Europejskiej pod patronatem burmistrza Wisły
ze Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu w ramach promowania aktywności artystycznej dzieci
i zdrowego stylu życia,
zapewniono przewóz dla 52 uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na basen do Skoczowa
zgodnie z klasowymi .Planami działań profilaktycznych" czyli promocja zdrowia i zapobieganie zagrożeniom
poprzez rozwijanie zainteresowań,
zapewniono przewóz dla 41 uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach
Wielkich w Beskid Mały w ramach "Rodzinnego dnia Profilaktyki",
zapewniono przejazd, poczęstunek oraz nagrody dla uczestn ików imprezy profilaktycznej "Bądź na topie, czas
na zdrowie" - w imprezie wzięło udział 176 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu
oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich,
zapewniono przewóz dla 49 uczniów Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu na " Powiatowy
Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Cieszyn 2013 - kategorie zespoły taneczne
i zespoły wokalne", mającego na celu promowanie zachowania prozdrowotnego, rozwijania zainteresowań
i talentów dzieci ,
sfinansowano spektakle profilaktyczne we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Hażlach,
przeprowadzono spotkania informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie dla rodziców
szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej Gminy.

Na realizację tego zadania zaplanowano

kwotę:

13.500,00 zl , a wykorzystano: 12.349,67 zl.

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktycznych zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach:
udzielono dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku na realizację zadania
publicznego pod nazwą "Jak Ryba w Wodzie". Środki te zostały wykorzystane na wynajem autokaru, wynajem
toru na pływalni i wynagrodzenia instruktora pływania,
dofinansowano zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach tj.: wynajem autokaru, toru na
pływalni i wynagrodzenia instruktora pływania.

Na

realizację

tego zadania zaplanowano

kwotę:

18.920,00 zl, a wykorzystano: 17.804,22 zl

3. Dofinansowanie pozalekcyjnych profilaktycznych zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny
Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie.

Kwota przekazana GOK w Hażlachu : 32.500,00
sprawozdanie dołączono do materiałów).

zł,

kwotę

wykorzystano w

całości

(szczegółowe

4. Sfinansowanie dowozu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do placówek kolonijnych:
w ramach półkolonii profilaktycznych "Tyd z i e ń Dobrej Nowiny" współorganizowanych z Parafią
Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie sfinansowano dowóz oraz zakupiono bilety wstępu do "Miasteczka
Twinpigs" w Żorach dla 75 dzieci z Gminy Hażlach przebywających na półkoloniach,
dofinansowano przejazd dla 98 uczestników letniego wypoczynku w Krokowej nad morzem,
współorganizowanego z Parafią Rzymsko-Katolicką Św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie

Na

realizację

tego zadania zaplanowano

kwotę:

9.500,00 zł, a wykorzystano

kwotę:

9,481,25

zł.

5. Sfinansowanie profilaktycznych imprez i turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowych
realizowanych w okresie ferii szkolnych:
zakupiono artykuły spożywcze, nagrody, puchary, zapewniono transport uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych dla uczestników " M istrzostw Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy Hażlach
w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców" - w mistrzostwach wzięło udział 145 uczniów,
zakupiono artykuły spożywcze, nagrody, puchary, zapewniono transport uczniów biorących udział
w "Mistrzostwach Szkół Podstawowych i Gimnazjach Gminy Hażlach w Szachach Dziewcząt i Chłopców
o Puchar Gminy Ha żlach" - w zawodach wzięło udział 24 uczniów,
zakupiono artykuły spożywcze, nagrody, puchary, medale, opłacono obsługę sędziowską i transport uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych na " Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy
w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Wójta Gminy Hażlach" - w zawodach wzięło udział
36 uczniów,
zakupiono artykuły spożywcze, puchary i medale, nagrody, zapewniono transport uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych na " Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy Hażlach

w Piłce Nożnej" - w zawodach wzięło udział 55 uczniów,
zakupiono artykuły spożywcze (pizza + woda mineralna), puchary i medale, opłacono obsługę sędziowską oraz
medyczną na " III Turnieju o Puchar Wójta Gminy Hażlach w Piłce Nożnej dla Trampkarzy i Juniorów"
- w zawodach wzięło udział 91 uczestników,
zakupiono nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy aktywnie uczestniczyli
w zajęciach sportowych stanowiących zagospodarowanie czasu wolnego w ramach zajęć profilaktycznych,
zakupiono sprzęt sportowy oraz opłacono instruktora zajęć sportowych ju-jitsu dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Hażlach zorganizowanych w okresie letnim na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Pogwizdowie,- w zajęciach brało udział 17 uczestników,
zakupiono 7 nagród rzeczowych - książki dla laureatów Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega
pożarom".

Na

realizację

zadania zaplanowano

kwotę

13.000,00 zl a wykorzystano 12.196,12 zł.

6. Sfinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej realizowanych na obiekcie
"Orlik" przez Szkołę Podstawową w Hażlachu .
Na realizację zadania zaplanowano kwotę 4000 zł, którą wykorzystano w całości (sprawozdanie dołączono do
materiałów).

7.- I2. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych lub opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej
w Hażlachu, Zamarskach, Kończycach Wielkich, Pogwizdowie oraz Gimnazjach w Pogwizdowie i Kończycach
Wielkich.
Na ten ceł zapłanowano kwotę 50.240,00 zł i wykorzystano w całości (sprawozdania dołączono do materiałów)
13. Sfinansowanie płatnych patroli profilaktyczno-prewencyjnych Policji w okresie letnim i jesiennym (5000 zł), oraz
zakup latarek dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach (1000 zł)
W ramach tego zadania zorganizowano 17 dodatkowych służb pełnionych na terenie Gminy Hażlach, które
przyczyniły się do poprawy faktycznego stanu bezpieczeństwa wśród miejscowego społeczeństwa. Zakupiono
latarki dla policjantów Komisariatu Policji w Zebrzydowicach prowadzących działania profilaktyczno
prewencyjne.
Na zadanie zaplanowano kwotę:6.000,00zł, a wykorzystano kwotę: 5.999,99 zł.
14. Koszty obsługi biurowej dla potrzeb realizacji Programu.
zakupiono materiały biurowe, zamówiono i opłacono pieczątki dla Pełnomocnika Wójta Gminy Hażlach
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
Na zadanie zaplanowano kwotę 1000 zł a wykorzystano 913,44 zł.
15. Sfinansowanie porad prawnych udzielanych rodzinom z problemem alkoholowym.
Porady prawne rodzinom z problemem alkoholowym udzielano dwa razy w miesiącu tj. czwartą środę miesiąca
w budynku przy ulicy Katowickiej 5 w Pogwizdowie oraz w czwarty czwartek miesiąca w budynku Urzędu Gminy
Hażlach.

Na zadanie zaplanowano 2000,00
Ogółem

na

realizację

zł

i wykorzystano

tę kwotę w całości.

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
175.800,00 zł a wykorzystano kwotę: 169.744,69 zł.

Ałkohołowych w

Gminie

Hażlach zaplanowano kwotę:

Pełnomocnik

Wójta Gminy Hażlach ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadził
sportowych ju-jitsu, zajęć nauki pływania , zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w Gminnego Ośrodka
Kultury w Hażlachu oraz prowadził raz w miesiącu kontrolę dodatkowych patroli prowadzonych przez Komisariat
Policji w Zebrzydowicach na terenie naszej Gminy. Brał czynny udział w organizacji zawodów i turniejów dla dzieci
i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Ha źlach oraz współpracował z pedagogami
szkolnymi w zakresie profilaktyki.
kontrolę zajęć

sporządził :

Pełnomocnik Wójta Gminy Hażlach
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Małgorzata Liszka-Leowska
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