
Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Biała  

za rok 2014 

 

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy.  

W szczególności zadania te obejmują: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem; 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie; 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych; 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii. 

Realizacja zadań, o których mowa powyżej, prowadzona jest w postaci gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii, uchwalanego corocznie przez radę gminy. W celu realizacji programu Burmistrz 

Białej, zarządzeniem z dnia 21 maja 2010 r., powołał Pełnomocnika Burmistrza do spraw 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto Burmistrz powołał 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej. Zadaniem komisji jest 

inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych 

wynikających z ustawy oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także podejmowanie czynności 

zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Środki finansowe na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii pochodzą z opłat wnoszonych przez 



przedsiębiorców z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2014 

r. wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wyniosły 175.460,36 zł. Kwota ta została powiększona o 21.295,00 zł, tj. o środki 

niewykorzystane w 2013 r. na realizację gminnego programu profilaktyki. Łączna kwota 

196.755,36 zł została przeznaczona na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2014 rok przyjętym uchwałą nr XXVIII.316.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 

grudnia 2013 r. 

 

Szczegółowy opis zadań zrealizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w 2014 r. 

 

Zadanie I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem. 

 

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Białej podjęli następujące działania: 

- prowadzili rozmowy motywacyjno-informacyjne z osobami zgłaszającymi się na 

posiedzenia komisji, 

- motywowali osoby pijące w sposób ryzykowny i szkodliwy do zmiany wzoru picia, 

- kierowali wnioski do biegłych w celu uzyskania opinii psychiatryczno-psychologicznej  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

- motywowali osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego,  

a w przypadku braku współpracy, kierowali wnioski do sądu o wszczęcie postępowania  

w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

- motywowali osoby zgłaszające się na posiedzenia komisji oraz członków ich rodzin do 

korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego w Białej oraz grup samopomocowych AA i Al-

Anon, 

- podejmowali współpracę z Poradnią Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu  

w Prudniku, Zespołem Interdyscyplinarnym w Białej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Białej oraz Posterunkiem Policji w Białej w zakresie udzielania pomocy osobom  

z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków. 



W 2014 r. do Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Białej 

wpłynęło 11 wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób, co do których istnieje 

podejrzenie nadużywania alkoholu, w tym: 

- 1 wniosek wpłynął od Zespołu Interdyscyplinarnego w Białej w stosunku do osoby, która  

w związku z nadużywaniem alkoholu stosowała przemoc, 

- 5 wniosków przekazał Posterunek Policji w Białej, 

- 3 wnioski sporządzili pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, 

- 2 wnioski złożyły osoby z najbliższego otoczenia osób nadużywających alkohol. 

Wśród wymienionych 11 wniosków 3 dotyczyły kobiet, zaś 8 – mężczyzn. Ponadto komisja 

kontynuowała 13 spraw wszczętych w latach 2010-2013. W sześciu prowadzonych sprawach, 

komisja wystąpiła do biegłych sądowych o sporządzenie opinii psychiatryczno-

psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W  trzech sprawach członkowie 

komisji postanowili sporządzić wniosek do sądu o orzeczenie obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. W sumie komisja obradowała na 12 posiedzeniach, które odbywały 

się raz w miesiącu, w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. 

 W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, w ramach gminnego programu profilaktyki finansowana była 

również działalność Punktu Konsultacyjnego w Białej. Działalność Punktu Konsultacyjnego 

polegała w szczególności na: 

- prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, 

- udzielaniu konsultacji w sprawach uzależnień i przemocy, 

- motywowaniu osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, 

- udzielaniu wsparcia po zakończonej terapii, 

- wspomaganiu osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji o zmianie 

szkodliwego wzoru picia, 

- gromadzeniu aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz o kompetencjach służb  

i instytucji zajmujących się pomocą dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, 

- udostępnianiu materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 

- udzielaniu konsultacji telefonicznych. 

W 2014 r. z usług Punktu Konsultacyjnego korzystało 19 osób, mających problem  

z nadużywaniem alkoholu; w tym 3 kobiety i 16 mężczyzn. Osobom tym udzielono łącznie 50 



porad. Ponadto z usług Punktu Konsultacyjnego korzystało 8 kobiet żyjących w najbliższym 

otoczeniu osoby uzależnionej od alkoholu. Kobietom tym udzielono łącznie 25 porad. 

Punkt Konsultacyjny w Białej czynny był w każdy piątek w godzinach od 15:30 do 19:30. 

 

Koszty realizacji opisanych wyżej zadań: 

1. Koszty sporządzenia opinii przez biegłych: 3.167,44 zł, w tym: 

- 2.320,00 zł to koszty sporządzenia opinii wobec osób skierowanych na badania 

bezpośrednio przez komisję, 

- 847,44 zł to koszty zaliczek na poczet sporządzenia opinii wobec osób, które na 

badanie zostały skierowane przez sąd, w związku z wnioskiem otrzymanym od 

komisji; 

2. Opłaty sądowe: 120,00 zł; 

3. Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Białej: 6.861,08 zł, w tym: 

- 5.760,00 zł to koszty wynagrodzenia konsultantki, 

- 1.101,08 zł to koszty bieżącej działalności punktu, w tym koszty usług 

telekomunikacyjnych. 

Razem: 10.148,52 zł. 

 

Zadanie II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  

i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie. 

         

Elementem systemu udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe było prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w 13 miejscowościach 

naszej gminy. Zadanie to zostało powierzone do realizacji Gminnemu Centrum Kultury  

w Białej. Świetlice stanowiły element systemu pomocy i odegrały bardzo ważną rolę  

w procesie pomagania, zwłaszcza dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice zapewniały 

dzieciom pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację 

zajęć sportowych i zabaw. W 2014 r. na terenie gminy funkcjonowały następujące świetlice: 

L.p. Miejscowość Godziny otwarcia Dzień otwarcia Średnia ilość 

dzieci 

1. Olbrachcice 15:00-19:00 Środa ok. 20 

2. Ligota Bialska 16:15-20:15 Czwartek ok. 14 

3. Solec 16:30-20:30 Piątek ok. 20 



4. Śmicz 16:00-20:00 Poniedziałek ok. 12 

5. Chrzelice 16:00-20:00 Wtorek ok. 17 

6. Nowa Wieś 16:00-20:00 Środa ok. 11 

7. Prężyna 16:00-20:00 Czwartek ok. 4 

8. Grabina 16:00-20:00 Piątek ok. 10 

9. Laskowiec 16:00-20:00 Poniedziałek ok. 5 

10. Radostynia 16:00-20:00 Wtorek ok. 8 

11. Kolnowice 16:00-20:00 Środa ok. 15 

12. Łącznik 16:00-20:00 Poniedziałek  

i Czwartek 

ok. 20 

13. Biała 16:00-20:00 Poniedziałek-Piątek do 25 

W wymienionych świetlicach zatrudnionych było 5 opiekunek, z tego 4 na podstawie 

umowy zlecenia, jedna w wymiarze ½ etatu. 

Ponadto rozpoczęto prace, mające na celu uruchomienie świetlicy w Józefowie. 

Do systemu pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  

i narkomanii, oprócz funkcjonowania świetlic, należy zaliczyć: 

- zatrudnienie od września 2014 r. psychologa, który udzielał konsultacji psychologicznych  

w zakresie uzależnień, problemów rodzinnych i wychowawczych, doświadczania przemocy 

(fizycznej, psychicznej, ekonomicznej), trudności w relacjach interpersonalnych, sytuacji 

kryzysowych. Konsultacje odbywały się dwa razy w miesiącu po 2 godziny, naprzemiennie  

w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00, 

- kontynuowanie współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Białej, Posterunkiem Policji w Białej oraz Powiatowym Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej w Prudniku w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”. W 2014 r. 

założono 8 Niebieskich Kart. Z lat poprzednich kontynuowanych było 5 kart. Spośród 13 

prowadzonych spraw, 9 dotyczyło rodzin z problemem alkoholowym. W sumie członkowie 

Zespołu Interdyscyplinarnego spotkali się na 61 grupach roboczych, 

- zawarcie z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Prudniku następujących 

porozumień: 

 Porozumienie w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, którego celem była współpraca  

w zakresie działań związanych z udzielaniem szeroko rozumianej pomocy osobom 

uwikłanym w przemoc, 

 Porozumienie w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod 

nazwą „ Wielofunkcyjne centrum wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym i ich 



rodzin”, którego celem była współpraca w zakresie działań związanych z udzielaniem 

szeroko rozumianej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Koszty realizacji opisanych wyżej zadań: 

1. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych: 149.844,47 zł, w tym: 

- 121.295,00 zł – dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, tj. jednostki prowadzącej 

świetlice, 

- 28.549,47 zł – utworzenie i wyposażenie świetlic w Łączniku i Józefowie; 

       2.   Wynagrodzenie dla psychologa -1.600,00 zł.  

Razem: 151.444,47 zł. 

 

Zadanie III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

 

Poważnym wyzwaniem dla osób realizujących gminny program profilaktyki jest 

przeciwdziałanie piciu nieletnich. Danych dotyczących używania alkoholu przez młodzież 

dostarczają badania ESPAD, czyli badania ankietowe dotyczące używania substancji 

psychoaktywnych (papierosów, alkoholu, narkotyków) prowadzone na reprezentatywnej 

próbie uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz klas drugich szkół 

ponadgimnazjalnych naszego kraju. Wyniki badań są niepokojące. Do wypicia alkoholu 

przynajmniej raz w życiu przyznaje się 87,3% 15 i 16-latków oraz niemal wszyscy 17 i 18 

latkowie. Częste są również przypadki upijania się, czyli silnego upojenia alkoholem. Ma je 

za sobą niemal połowa uczniów trzeciej klasy gimnazjum oraz niemal 2/3 17 i 18-latków. 

Gmina, aby zapobiegać takim ryzykownym zachowaniom, prowadziła profilaktykę na 

poziomie uniwersalnym, czyli adresowaną  do całej populacji. Jej celem było ograniczenie 

czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów alkoholowych w społeczności 

lokalnej. Wiele takich działań realizowanych było w szkołach. I tak: 

- Publiczne Gimnazjum w Białej realizowało przedsięwzięcie profilaktyczne propagujące 

takie wartości, jak życie wolne od uzależnień i przemocy. W ramach zaplanowanych działań 

przeprowadzono debatę wśród uczniów, której przedmiotem była tematyka praw człowieka  

i wartości cenionych przez społeczność uczniowską. Wyartykułowane prawa i wartości 

wyeksponowano na balonach wypełnionych helem. Działaniem uwieczniającym  

przedsięwzięcie był happening na bialskim rynku, podczas którego zostały wypuszczone 



balony przez wszystkich uczestników happeningu. W wymienionym przedsięwzięciu 

uczestniczyły również dwie grupy przedszkolne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej, 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej zrealizował następujące działania: 

 Coroczny profilaktyczny rajd klas V pn. „Krucjata zdrowia”, który miał na celu 

przybliżenie uczniom tematyki zgubnych skutków uzależnienia od alkoholu  

i papierosów oraz wskazanie profitów płynących ze zdrowego stylu życia, 

 Zakup pakietu materiałów profilaktycznych (ulotek i plakatów) o tematyce związanej 

z uzależnieniem od alkoholu, nikotyny i narkotyków, 

 Spektakl profilaktyczny z warsztatami dla uczniów klas IV-VI ukierunkowany na 

przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku podjął następujące inicjatywy: 

 Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum na temat przemocy, 

 Impreza kulturalno-sportowa mająca na celu propagowanie aktywności ruchowej, 

eliminowanie negatywnych zachowań, kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

uświadomienie negatywnych następstw używania alkoholu i papierosów. W imprezie 

uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Niezależnie od działań podejmowanych przez placówki oświatowe, realizowane były dwie 

ogólnopolskie kampanie profilaktyczne skierowane do całej społeczności lokalnej: 

 Kampania  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w ramach której przeprowadzono badania 

ankietowe wśród uczniów klas V szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum w Białej 

i Łączniku. Ankieta miała na celu zbadanie zjawiska używania substancji 

psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży, 

 Kampania  „Przeciw pijanym kierowcom” – do kampanii włączyły się parafie  

w Ligocie Bialskiej, Grabinie, Prężynie i Białej. Proboszczowie tych parafii 

uczestniczyli w dystrybucji materiałów informacyjnych w dniu, w którym kościół 

wspomina św. Krzysztofa oraz w miesiącu sierpniu – miesiącu trzeźwości. 

Ponadto prenumerowano specjalistyczne czasopismo „Świat Problemów” dla potrzeb Punktu 

Konsultacyjnego w Białej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Białej oraz pedagogów i psychologa szkolnego. 

 

Koszty realizacji opisanych wyżej zadań: 

1. Realizowanie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych: 4.579,42  zł,  

w tym: 



- wspieranie szkolnych programów profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Białej: 

700,00  zł, 

- wspieranie szkolnych programów profilaktyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Białej: 1.691,42 zł, 

- wspieranie szkolnych programów profilaktyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Łączniku: 2.188,00 zł; 

2. Realizowanie kampanii profilaktycznych: 2.460,00 zł, w tym: 

- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”: 1.230,00 zł, 

- kampania „Przeciw pijanym kierowcom”: 1.230,00 zł; 

3. Prenumerata „Świata Problemów”: 462,00 zł. 

Razem: 7.501,42 zł. 

 

Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

Instytucją działającą na terenie gminy Biała, która działała na rzecz rozwiązywania 

problemów alkoholowych był Klub Abstynenta w Białej. W ramach klubu działały dwie 

grupy: 

- grupa Al-Anon – czyli grupa samopomocowa skupiająca krewnych i przyjaciół 

alkoholików, której celem jest niesienie pomocy członkom rodzin osób uzależnionych od 

alkoholu, 

- grupa anonimowych alkoholików (AA) – czyli grupa osób uzależnionych od alkoholu, 

działająca w celu utrzymywania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej 

osiąganiu. 

Uczestnicy spotkań w wymienionych grupach, a także inne osoby zaangażowane w ruch 

abstynencki, brali udział w licznych spotkaniach promujących trzeźwy styl życia; 

utrzymywali również kontakty z grupami AA i Al-Anon z terenu całego województwa 

opolskiego. 

W 2014 r. Klub Abstynenta w Białej obchodził jubileusz 25-lecia swojej działalności. 

Z tej okazji została odprawiona uroczysta msza święta, a po niej miał miejsce otwarty miting,  

w którym uczestniczyło ok. 40 osób z terenu całego województwa opolskiego.  

 

Koszty realizacji opisanego wyżej zadania:  

1. Wynagrodzenie dla opiekuna Klubu Abstynenta w Białej: 2.907,57 zł, 



2. Obchody jubileuszu 25-lecia Klubu Abstynenta w Białej: 649,39 zł. 

Razem: 3.556,96 zł. 

 

Ponadto, ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki 

finansowana była działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Białej. Na funkcjonowanie komisji przeznaczono następującą kwotę:  

1. 10.113,60 zł – wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach, 

2. 1.368,74 zł – zakup materiałów biurowych przeznczonych do użytku służbowego 

przez komisję. 

Razem: 11.482,34 zł. 

 

W sumie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Biała w 2014 r. przeznaczono 

kwotę 184.133,71 zł czyli 93,59% wszystkich środków przeznaczonych na ten cel. Kwota, 

która pozostała niewykorzystana, tj. 12.621,65 zł,  zostanie przeznaczona na zwiększenie 

środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki w 2015 r. 

 

 

Sporządziła Magdalena Kusber - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Biała, 12.03.2015 r. 

 

 


