Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdzia łania
Narkomanii
za rok 2020

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚ CI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W ŚWID WINIE ZA 2020 r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwana dalej GKRPA)
działa w oparciu o ustaw ę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Regulaminu wprowadzonego Zarz ądzeniem
Nr RO Ś/22/2014 Wójta Gminy Swidwin z dnia 7 marca 2014 r.
GKRPA powołana została zarządzeniem nr RO Ś/14/2019 Wójta Gminy Świdwin
z dnia 18 lutego 2019 r. W skład Komisji wchodz ą osoby przeszkolone w zakresie
profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych tj.:
• Monika Makowska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Połczynie-Zdroju,
• Anna Pietryka - Kierownik Referatu Rolnego, Ochrony
i Gospodarki Komunalnej Urz ędu Gminy Świdwin,

Środowiska

• Wioletta Żubert - inspektor ds. Ewidencji ludno ści i spraw obywatelskich,
• Barbara Kochanowska - pracownik socjalny Gminnego O środka Pomocy
Społecznej Świdwinie.
Podstawowym zadaniem i g łównym celem Komisji jest podejmowanie działań
zmierzaj ących do ograniczenia spo życia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury
ich spożywania oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych
oraz zwiększenie zdolno ści do radzenia sobie z istniej ącymi problemami
alkoholowymi.
Komisja poprzez swoja działalność, zajmuje się wspieraniem osób uzale żnionych i ich
rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych
sytuacjach życiowych.
GKRPA realizuje okre ślone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których nale ży:
1. opiniowanie propozycji podejmowania dzia łań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach realizacji Programu,
2. merytorycznego wsparcia realizacji Programu,
3. opiniowanie aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy Świdwin
dotyczących przedmiotu działalności Komisji- w tym projektu Gminnego
Programu Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz spraw zwi ązanych
ze sprzeda żą napojów alkoholowych
4. podejmowanie czynno ści wobec osób nadu żywaj ących alkoholu w przypadkach
okre ślonych w ustawie,
5. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzeda ż napojów
alkoholowych w przedmiocie zgodno ści lokalizacji punktów sprzeda ży
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z zasadami okre ślonymi w uchwałach Rady Gminy oraz liczb ą punktów
sprzeda ży,
6. uczestniczenie w czynno ściach z zakresu kontroli przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwole ń na sprzeda ż napojów alkoholowych.
GKRPA w ramach swej dzia łalności:
1. Przyjmuje zgłoszenie o przypadku wyst ąpienia nadużywania alkoholu.
2. Zaprasza na rozmow ę osoby, co do których wp łynęło zgłoszenie pouczaj ąc
o zaprzestaniu swoich dzia łań i poddaniu się leczeniu odwykowemu.
3. W przypadku gdy osoba zaproszona nie godzi si ę na dobrowolne leczenie,
a wstępne czynno ści przeprowadzone w sprawie uzasadniaj ą kontynuacj ę
postępowania, osoba kierowana jest na badanie przez bieg łych, w celu wydania
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
odwykowego.
4. Przygotowuje dokumentacj ę związaną z postępowaniem s ądowym w celu
zastosowania obowi ązku poddania się leczeniu odwykowemu.
S. Składa wniosek o wszcz ęcie postępowania do S ądu Rejonowego
w Białogardzie.
DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GKRPA W 2020 r.
W ramach działalności Komisji w 2020 roku odby ło się 12 posiedze ń . Do komisji
wpłynęło 39 wniosków o obj ęcie postępowaniem osoby nadu żywaj ącej alkohol.
Wnioski złożyli:
• Rodziny osób nadużywaj ących alkohol
• GOPS w Świdwinie
• Powiatowa Komenda Policji w Świdwin

- 3
- 15
- 3

• Zespół Interdyscyplinarny

- 18

Na posiedzenia Komisji zapraszano osoby na podstawie z łożonych wniosków oraz
osoby członków ich rodzin, jak równie ż osoby wobec których prowadzono
postępowanie w przedmiocie uzale żnienia od alkoholu w roku poprzednim.
Wobec osób zgłoszonych do postępowania podj ęto działania:
• Z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuj ące
oraz pogadanki na temat szkodliwo ści oraz wszelkich zagro żeń związanych
z nadmiernym spo żywaniem alkoholu
• 17 osób skierowano do Poradni Uzale żnień w Świdwinie celem wykonania
diagnozy i wydania opinii w przedmiocie uzale żnienia.
• 8 osób skierowano do specjalisty psychoterapii uzale żnienia od alkoholu
i współuzależnienia
• Przeprowadzono 11 rozmów z cz łonkami rodzin osób zg łoszonych do GKRPA.
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W 2020 r. Komisja wydała 2 pozytywne postanowienia na sprzeda ż napojów
alkoholowych.
W ramach działalności Komisji w 2020 r. wydatkowano kwotę 62264,24 zł.
w tym:
• Publiczna Szko ła Podstawowa w Oparznie realizowała kampani ę „Zachowaj
Trzeźwy Umysł", której koordynatorem by ł pedagog szkolny. Celem kampanii
było wzbudzenie w śród uczniów motywacji do działania i osi ągania celów,
edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów,
zainteresowa ń, pasji, ograniczenie podejmowania przez dzieci i m łodzież
zachowań ryzykownych, kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców
umiej ętności dostrzegania własnych zalet.
W ramach kampanii wykorzystano udost ępnione materiały promocyjne
z którymi zapoznali si ę uczniowie, jak i rodzice.
Podczas zaj ęć z uczniami wykorzystano przygotowane przez organizatora
materiały - ulotki, broszury. Uczniowie uczyli si ę, jak wyrażać siebie, swoje
opinie, rozpoznawa ć swoje mocne i słabe strony. Kształtowali równie ż
umiej ętność radzenia sobie z emocjami oraz uczestniczyli w zaj ęciach
maj ących na celu profilaktyk ę uzależnień . Z uwagi na wprowadzenie stanu
zagrożenia epidemicznego oraz zamkni ęcie szkół kampania prowadzona by ła w
sposób zdalny.
Zarówno koordynator, uczniowie, jak i rodzice pozytywnie oceniaj ą swój udział
w realizacji tej kampanii.
Koszt: 1476 zł.
• Realizacja spektaklu o tematyce przemocy, agresji, prze śladowaniach jak
również uzależnień (alkohol i nikotyna) odbył się spektal pt. „ Strach ma wielkie
oczy", który by ł prezentowany w szkołach gminnych w Lekowie, Bierzwnicy i
Oparznie. W spektaklu zwrócono uwag ę na przemoc fizyczn ą i psychiczną oraz
sposoby radzenia sobie w skomplikowanym po łożeniu.
Koszt: 1200 zł.
• Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportwego „ REGA"
w związku
z organizacj ą wypoczynku zimowego, w tym zaj ęć sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży, jako alternatywa na sp ędzanie czasu wolnego. Uczestnikami
były dzieci i młodzież pochodząca ze środowisk wiejskich często zagrożonych
marginelizacj ą społeczną i bezrobociem, w związku z tym w trakcie trwania
obozu były prowadzone zaj ęcia profilaktyczne dot. Skutków i konsekwencji
jakie niesie spożywany alkohol i za żywanie środków psychoaktywnych.
Koszt: 2500 zł.
• Dotacja dla placówek wsparcia dziennego - Środowiskowych Ognisk
Wychowawczych TPD dla dzieci i m łodzieży z terenu gminy Świdwin.
Uczestnicy placówek mieli mo żliwość eliminowania zaburzeń zachowania,
agresji oraz przemocy poprzez budowanie w łaściwych relacji w rodzinie.
Koszt: 15 000 zł.

• Terapia podtrzymuj ąca dla osób po leczeniu w o środkach stacjonarnych,
z terapii tej skorzysta ły trzy osoby z terenu gminy Świdwin.
Koszt: 510 z ł
• Gmina podpisała umowę z terapeutą
prowadzącym działalność p.n.
Profilaktyka i Terapia Uzale żnień . W ramach podpisanej umowy dwa razy
w miesi ącu odbywały się w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo łecznej spotkania
w zakresie indywidualnej psychoterapii. Terapeuta przeprowadza ł zaj ęcia
psychoterapeutyczne dla osób uzale żnionych z abstynencj ą i po leczeniu.
Koszt: 4200 zł.
• Dofinansowanie Wojewódzkiego O środka Terapii Uzale żnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie w zwi ązku z partycypowaniem kosztów
Poradni Terapii Uzale żnienia od Alkoholu w Świdwinie. W związku
z wprowadzonym stanem zagro żenia epidemicznego i wytycznymi Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia od dnia 15.03.2020 r. wstrzymano
prowadzenie zaj ęć grupowych dla pacjentów Poradni. Od dnia 17.03.2020 r.
wprowadzono natomiast mo żliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych
w systemie teleinformatycznym tj. przez telefon i skype. Dotacja tego zadania
wyniosła 3900 zł.
• Krakowski Teatr Kurtyna przedstawi ł w gminnych szkołach widowiska
artystyczne o tematyce profilaktyki uzale żnień. Łącznie odbyło się sześć
widowisk po dwa w ka żdej ze szkół. Przedstawione spektakle pt. „ Magia
słowa" i drugi „Wymarzona cząstka nieba" ukazały relacje wyst ępuj ące pomiędzy
młodymi ludźmi, ich spojrzenie na życie i otaczaj ący świat. Przedstawiły
bezwzględną, nierzadko brutaln ą codzienno ść, nudę i brak alternatywy na monotonne
spędzanie czasu . Pokaza ł, jak szybko i łatwo sięganie po dopalacze i alkohol staje si ę
sposobem na „dobrą" zabawę i „zabicie" czasu, a w konsekwencji prowadzi do życia
niezgodnego z obowiązuj ącymi zasadami i powszechnie wyznawanymi warto ściami.
W spektaklu poruszono temat tolerancji i życzliwości w stosunku do osób starszych,
niepełnosprawnych, chorych.
Koszt: 2400 zł.
• Po raz kolejny Gmina spotka ła się z Krakowskim Teatrem Kurtyna w pa ździerniku
2020 r. celem podpisania kolejnej umowy na wystawienie w szko łach gminnych
sześciu widowisk teartralnych, czyli po dwa w ka żdej ze szkół, pt. „ Kraina przygód".
Tematyka widowiska porusza ła problemy szkodliwego wp ływu alkoholu i papierosów
na życie człowieka oraz kszta łtowania właściwych postaw spo łecznych.
Koszt: 2400 zł.
• W związku z wprowadzonym stanem zagro żenia epidemicznego gmina zakupi ła
materiały multimedialne „Uzależnienia XXI w.". Program zawiera zagadnienia dot.
etapów i mechanizmów uzale żnień. Materiały zostały przekazane dla pedagogów
do szkół w Bierzwnicy i Oparznie.
Koszt: 658 zł.

• W ramach podpisanej umowy z biegłym sądowym psychologiem oraz
psychiatrą w sprawie przeprowadzania bada ń oraz sporządzania pisemnych
opinii w przedmiocie uzale żnienia od alkoholu osób kierowanych na badania
przez Gminn ą Komisj ę Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz
wskazania rodzaju zakladu leczniczego przebadano jedn ą osobę.
Koszt: 382 zł.

Realizuj ąc swoje zadania Komisja współpracuje z Zespo łem Interdyscyplinarnym
ds. przemocy w rodzinie, GOPS, Policj ą, Sądem Rejonowym w Bia łogardzie,
Prokuraturą, placówkami oświatowymi na terenie gminy.
Gminna Komisja Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w Świdwinie
wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków inicjuj ąc
w tym zakresie cele i zadania Gminnego Programu ds. Przeciwdzia łania
Alkoholizmowi i Narkomani dla dobra społeczno ści gminy.
III. Zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych i charakterystyka rynku
napojów alkoholowych.
Na dzień 3 1.12.2020 r. na terenie Gminy Świdwin funkcjonowało 61 zezwoleń
na sprzeda ż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:
a) 56 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach (przyznany
limit 65 punktów);
b)

5 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach

gastronomicznych (przyznany limit 15 punktów);
c) I zezwolenia na jednorazow ą sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
CI
2. Charakterystyka rynku napojów alkoholowych.
TABELA NR 1: SPRZEDAŻ ALKOHOLU NA TERENIE GMINY ŚWIDWIN
WEDŁUG OŚWIADCZEŃ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZŁOŻONYCH PRZEZ PRZEDSI ĘBIORCÓW W LATACH 20 16-2020.
ROK

2020

2019

2018

2017

2016

KWOTA
W
Z ŁOTYCH

299137085

2717223,93

3012523,03

2684058,39

2476563,86

Dochód Gminy z opłat za korzystanie z zezwole ń na sprzeda ż napojów alkoholowych
planuje si ę na podstawie o świadczeń za rok ubiegły. Ze sprzedaży alkoholu w 2019 r.
z kwoty 2 991 370,85 zł uzyskano dochód w wysoko ści 74 848,00 zł na realizacj ę
programu w 2020 r.
TABELA NR 2: DOCHÓD Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W LATACH 20 16-2020.

ROK

2020

2019

2018

2017

2016

7484800

75 521,33

69331,80

67300,64

68293,12

KWOTA
W
ZŁOTYCH

Na realizacj ę zadań zawartych w GPPAIPN na 2020 r. wydano kwot ę 62 264,24 zł
(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złotych 24/100),
co stanowi 83,19 % kwoty uzyskanej z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Powyższy dochód uzyskano ze sprzeda ży alkoholu w punktach sprzeda ży detalicznej
oraz w gastronomii na terenie Gminy Swidwin.
TABELA NR 3: LICZBA PUNKTÓW SPRZEDA ŻY NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W LATACH 2016-2020.
ROK

2018

2017

2016

22

22

21

26

26

26

26

30

2020

2019

21

24

Sprzedaż
detaliczna

Gastronomia
Razem

TABELA NR 4 : LICZBA MIESZKAŃCÓW PRZYPADAJĄCA NA JEDEN
PUNKT SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W LATACH 2016-2020.
ROK

2020

2019

2018

2017

2016

Ogólna liczba

5808

5897

6007

6108

6069

mieszka ńców

7

[ Liczba mi
kańców na jeden punkt
sprzedaży

242

227

235

231

202

L

TABELA NR 5: LICZBA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LATACH 2016-2020
ROK

2020

2019

LICZBA
WNIOSKÓW

39

39

2018

2017

2016

49

30

42

IV Dzialalnośc Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w 2020 r.
1 .Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przemocy w Rodzinie dzia ła na podstawie
zarządzenia Wójta Gminy Swidwin z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powo łania
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz uchwały Rady Gminy Swidwin z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Swidwin.
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodz ą:
a)
b)
c)
d)
e)

D
g)
h)
i)

przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy spo łecznej,
przedstawiciel Policji,
przedstawiciel oświaty,
przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych,
przedstawiciel ochrony zdrowia,
przedstawiciel organizacji pozarz ądowej,
przedstawiciel CARITAS,
kuratorzy zawodowi,
Komendant Straży Gminnej.

3. Zakres zadań.
Zespół interdyscyplinarny podejmuje dzia łania interwencyjne w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i powstrzymania przemocy domowej. Zespó ł stosuje procedury
w ramach Niebieskiej Karty - szybka reakcja na przemoc z powiadomieniem policji,
sądu, prokuratury.
4. Działania podj ęte w 2020 r.:
• 4 spotkania wszystkich cz łonków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 126
spotkań grup roboczych w związku z założeniem Niebieskiej Karty dla ofiar
przemocy.

Liczba osób obj ętych pomocą Zespołu: 114
Liczba rodzin obj ętych pomocą Zespołu: 39
Liczba osób obj ętych pomocą w formie poradnictwa socjalnego: 39
Liczba osób obj ętych pomocą w formie poradnictwa zawodowego i rodzinnego: O
Liczba rodzin obj ętych procedurą Niebieskiej Karty: 39
Głównym powodem wyst ępowania przemocy był alkoholizm, używanie narkotyków
i przyjmowanie innych środków odurzaj ących, problemy finansowe, rodzinne
oraz psychiczne. Na spotkaniach grupy robocze przeprowadzi ły rozmowy z ofiarami
i sprawcami przemocy, ustalały indywidualny plan działania dla poszkodowanych
osób i rodzin. Pomoc udzielana ofiarom przemocy polegała na wsparciu, poradach,
pomocy finansowej i rzeczowej. Rodziny monitorowane by ły w miejscu zamieszkania
przez pracowników socjalnych oraz policj ę. Sprawcy przemocy byli monitorowani,
a następnie kierowani do Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pełnił dyżur terapeuta uzależnień, który
świadczył pomoc dla rodzin w kryzysie oraz dotkni ętych problemami uzależnień.
Pomoc była
świadczona również bezpośrednio w
środowisku.
Osoby potrzebuj ące pomocy prawnika mogły skorzystać z bezpłatnego poradnictwa
prawnego dwa razy w tygodniu w Urzędzie Gminy. W zwi ązku z wprowadzonym
stanem zagrożenia epidemicznego poradnictwo odbywa ło się w sposób
zdalny-telefoniczny.
Z danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie stwierdza si ę,
że nie odnotowano przypadku nietrze źwych osób nieletnich zatrzymanych w policyjnej izbie dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych. W 2020 r. w Komendzie
Powiatowej Policji w Swidwinie w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych celem
wytrzeźwienia doprowadzono 106 osób, w tym 15 osób nietrze źwych z terenu Gminy
Swidwin.
Z danych uzyskanych z Gminnego O środka Pomocy Spo łecznej w Świdwinie wynika,
że 22 rodziny z terenu Gminy Swidwin korzystały z pomocy materialnej z powodu
uzależnienia lub nadużywania alkoholu. Srodki finansowe przeznaczone w 2020 r.
przez Gminny O środek Pomocy Społecznej w Swidwinie na pomoc rodzinom
z problemem alkoholowym wyniosły 112 568,44 É.
Podsumowuj ąc należy stwierdzić, iż Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2020 r. wykonywała zadania wynikaj ące z programów zwalczania
narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi z myślą o jak najlepszym wykorzystywaniu środków i sposobów na walk ę z alkoholizmem i narkomani ą dla dobra całej
społeczności Gminy Swidwin.
Sporządziła:

Zatwierdzi ł :

WO

Peł no ocn W1ajGminy
ds. R zwi ą z
Alkoh

mgr Kazi

6b1emóW

Wi

rAnnayka

9

I

i
L

