
Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok 2020 

 

 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 (zwanego 

dalej gminnym programem profilaktyki), uchwalanego corocznie przez radę gminy. 

W celu realizacji programu Burmistrz Białej 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 rozwiązywaniem 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 2020 r. wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wyniosły 168.130,81 zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na realizację zadań 

ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 



Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przyjętym uchwałą nr X.121.2019 Rady Miejskiej 

w Białej z dnia 19 grudnia 2019 r. W lutym 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Białej, budżet na 

realizację gminnego programu profilaktyki został powiększony o kwotę 3.077.75 zł, na którą złożyły 

się środki niewykorzystane w roku 2019 . 

 

Szczegółowy opis zadań zrealizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 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, 

- 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 2020 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej wpłynęło 

9 wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób, co do których istnieje podejrzenie nadużywania 

alkoholu, w tym: 

- 4 wnioski przekazał Posterunek Policji w Białej, 

- 1 wniosek sporządził pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, 

- 4 wnioski zostały wniesione przez osoby z najbliższego otoczenia lub członków rodzin osób 

nadużywających alkohol. 

  



 Wśród wymienionych 9 wniosków 1 dotyczył kobiety, zaś 8 – mężczyzn. Ponadto komisja 

kontynuowała 13 spraw wszczętych w latach 2018-2019. W jednej sprawie komisja wystąpiła do 

biegłych sądowych o sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. W pięciu sprawach członkowie komisji postanowili sporządzić wniosek do 

sądu o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W sumie komisja obradowała na 

siedmiu posiedzeniach, które odbywały się 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 wsparcia po zakończonym leczeniu. 

 W 2020 r. z usług Punktu Konsultacyjnego korzystało 17 osób mających problem 

z nadużywaniem alkoholu. Osobom tym udzielono łącznie 56 porad. Ponadto z usług Punktu 

Konsultacyjnego korzystało 5 osób żyjących w najbliższym otoczeniu osoby uzależnionej od 

alkoholu. Osobom tym udzielono łącznie 16 porad. 

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

na stan epidemii działalność Punktu Konsultacyjnego była ograniczona w marcu, kwietniu 

i listopadzie 2020 r. 

  

 Koszty realizacji opisanych wyżej zadań: 

1. Koszty sporządzenia opinii przez biegłych: 420,00 zł; 

2. Opłaty sądowe: 800,00 zł, w tym: 

- 500,00 zł - opłata za wnioski skierowane do sądu w 2020 r., 



- 300,00 zł - dopłata do wniosków kierowanych do sądu w roku 2019; 

3. Koszty zaliczek do sądu na poczet sporządzenia opinii przez biegłych – 413,66 zł 

4. Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Białej: 4.512,25 zł, w tym: 

 - 4.500,00 zł - koszty wynagrodzenia konsultantki, 

- 12,25 zł - koszty bieżącej działalności punktu, w tym koszty usług telekomunikacyjnych. 

 Razem: 6.145,91 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 zajęć świetlicowych w 13 miejscowościach naszej gminy. Zadanie to 

zostało powierzone do realizacji Gminnemu Centrum Kultury w Białej. Działalność świetlicowa 

stanowiła element systemu pomocy i odegrała bardzo ważną rolę w procesie pomagania, zwłaszcza 

dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach tego zadania zapewniono dzieciom pomoc w nauce, 

organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zajęć sportowych i zabaw. 

 W świetlicy „Promyczek” w Białej zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, natomiast 

w Łączniku, dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i w czwartki). Szacuje się, że na zajęciach w Białej 

i w Łączniku uczestniczyło ok. 50 osób tygodniowo. W pozostałych miejscowościach, tj. w 

Chrzelicach, Grabinie, Kolnowicach, Ligocie Bialskiej, Nowej Wsi Prudnickiej, Olbrachcicach, 

Prężynie, Radostyni, Solcu i Śmiczu, zajęcia prowadzone  były sporadycznie, wg. opracowanego 

harmonogramu. Rodzaj i charakter zajęć uzależniony był od pory roku, świąt czy uroczystości 

przypadających w danym czasie. Na spotkaniach takich prowadzone były zajęcia ruchowe, manualne 

czy teatralne, a także pomoc w nauce i odrabianiu zadania domowego. Spora część czasu została 

poświęcona na kształtowanie właściwych postaw społecznych, unikanie sytuacji przemocowych, czy 

na rozmowy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych. 

Do systemu pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, 

oprócz funkcjonowania świetlic, należy zaliczyć: 

- pracę 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 we wtorki 

w godzinach 9:00-11:00 oraz w czwartki w godzinach 15:00-18:00 według harmonogramu 

opracowywanego przez psychologa (w sumie 10 godzin w miesiącu); 

- 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 2020 r. założono 10 Niebieskich Kart. Z lat poprzednich kontynuowano pracę nad 

3 kartami. Spośród 13 prowadzonych spraw, 10 dotyczyło rodzin z problemem alkoholowym. 

W sumie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotkali się na 4 posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz na 85 grupach roboczych, zwoływanych w zależności od potrzeb. 

 Ponadto Gmina Biała współpracuje z Posterunkiem Policji w Białej oraz Komendą 

Powiatową Policji w Prudniku, pedagogami i psychologami szkolnymi. W ramach tej współpracy 

prowadzono lokalną diagnozę zagrożeń społecznych, opracowano i rozpowszechniono materiały 

informacyjne o możliwościach uzyskania pomocy; organizowane były również szkolenia, warsztaty, 

zapewniono dostęp do fachowej literatury i branżowych czasopism, aby podnosić kwalifikacje i 

poziom wiedzy osób zaangażowanych w pracę z rodzinami dotkniętymi problemem alkoholowym 

oraz problemem przemocy. 

 W 2020 r. na terenie gminy przeprowadzona została diagnoza problemów społecznych. Jest 

to bardzo ważne badanie, którego celem jest ustalenie skali zagrożeń i problemów w środowisku 

lokalnym związanych z przemocą szkolną, rówieśniczą, przemocą domową oraz używaniem 

alkoholu, nikotyny, narkotyków i dopalaczy. Wyniki diagnozy pozwoliły zdobyć wiedzę o tym, jak 

gospodarować zasobami finansowymi, aby systematycznie podnosić jakość życia mieszkańców. 

Badanie zostało przeprowadzone wśród dorosłych mieszkańców gminy, wśród uczniów dwóch 

zespołów szkolno-przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy oraz wśród sprzedawców 

napojów alkoholowych. Ostatnie takie badanie było prowadzone w 2014 r. 

 

 Koszty realizacji opisanych wyżej zadań: 

1. Prowadzenie świetlic – 102.495,94 zł (dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, tj. jednostki 

prowadzącej świetlice); 

2. Wynagrodzenie dla psychologa – 12.650,00 zł; 

3. Zakup literatury, w tym: 

- prenumerata czasopisma „Świat Problemów” na 2021 r. - 480,00 zł, 

- komentarz do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 168,00 zł; 

4. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

620,00 zł; 

5. Diagnoza problemów społecznych w Gminie Biała – 2.400,00 zł 

 Razem: 118.813,94 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 używaniu substancji psychoaktywnych przez 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 również 

w szkołach. W 2020 r. zostały zaplanowane działania mające na celu prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz zakup materiałów informacyjnych 

i edukacyjnych na temat przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Na 

realizację tych zadań została przewidziana kwota 1.500,00 złotych. Kwota ta została podzielona do 

rozdysponowania pomiędzy dwa działające na terenie gminy zespoły szkolno-przedszkolne. 

Kryterium podziału środków stanowiła liczba dzieci uczęszczających do placówek podległych 

każdemu z zespołów. I tak (wg stanu na dzień 30.09.2019 r.): 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej: 

- liczba dzieci – 690, 

- przyznana kwota – 1.030,00 złotych; 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku: 

- liczba dzieci – 308, 

- przyznana kwota – 470,00 złotych. 

W ramach przyznanych środków finansowych: 

- w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białej dokonano zakupu multimedialnych materiałów 

profilaktycznych dotyczących uzależnień, które zostaną wykorzystane do realizowania szkolnych 

programów profilaktyki. Ponadto zakupiono materiały informacyjno-edukacyjne do prowadzenia 

akcji edukacyjnych wśród całej społeczności szkolnej, a także wśród rodziców, w zakresie budowania 

umiejętności wychowawczych w obszarze profilaktyki – koszt realizacji zadania 

485,60 zł, 



- w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łączniku dokonano zakupu pomocy dydaktyczno-

terapeutycznych na zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz 

świetlicowe. Wykorzystanie tych pomocy dydaktycznych pozwoli na prezentowanie treści 

kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym na wielozmysłowe odbieranie 

przez uczniów treści prezentowanych przez pedagogów – koszt realizacji zadania 457,63 zł. 

 Ponadto gmina współuczestniczyła w realizacji „Święta pieczonego ziemniaka”, imprezy, 

której organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej. Celem imprezy było budowanie 

właściwych relacji rodzinnych, wzmocnienie więzi oraz pokazanie ciekawych form spędzania czasu 

wolnego – środki przeznaczone na realizacje zadania – 496,42 zł. 

 Razem: 1.439,65 zł. 

 

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

  

 Instytucją działającą na terenie Gminy Biała, która realizuje zadania na rzecz rozwiązywania 

problemów alkoholowych jest grupa Al-Anon – czyli grupa samopomocowa skupiająca krewnych    i 

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

alkoholu. Uczestnicy spotkań w wymienionych grupach, a także inne osoby zaangażowane 

w ruch abstynencki, biorą udział w licznych spotkaniach promujących trzeźwy styl życia; utrzymują 

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

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. 7.358,00 zł – wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach; 

2. 300,76 zł – zakup artykułów biurowych na potrzeby pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 

 Razem: 7.658,76 zł. 

 

 W sumie na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała 

w 2020 r. wydatkowano kwotę 134.058,26 zł. 

 W związku z licznymi ograniczeniami wprowadzonymi z uwagi na rozprzestrzenianie się 

epidemii koronawirusa zmianie uległa forma prowadzenia zajęć świetlicowych w poszczególnych 

miejscowościach naszej gminy, w mniejszym wymiarze świadczone były usługi w Punkcie 

Konsultacyjnym w Białej. Zamkniecie szkół spowodowało, że nie udało się zrealizować wszystkich 



działań edukacyjno- informacyjnych. W nawiązaniu do powyższego, zadania zapisane w gminnym 

programie profilaktyki nie zostały zrealizowane w takim stopniu, jak zostało to zaplanowane, 

pozostały też niewykorzystane środki finansowe w wysokości 37.150,30 zł. Środki te w całości 

zostaną przeznaczone na zwiększenie budżetu zaplanowanego w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

 

 

Sporządziła: 

Magdalena Kusber - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Biała, 12.01.2021 r. 


