
1 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz   

Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku. 
 
  
Poprzez realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii gmina wykonuje delegacje ustawowe 
wynikające odpowiednio z „ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi” oraz „ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”. W 2014 roku obydwa zadania 
były zawarte w jednym Gminnym Programie uchwalonym przez Radę Gminy, która 
powierzyła wykonanie uchwały Wójtowi Gminy. W celu realizacji zadań wynikających z 
programu Wójt Gminy zgodnie z wymienionymi wcześniej uchwałami powołuje 
pełnomocnika ds. profilaktyki oraz Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.    
Głównym celem działalności Komisji było inicjowanie działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 
alkoholu, a także wykonywanie czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego.  
Dodatkowymi działaniami Komisji był udział przedstawicieli  komisji  w pracach Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie tworzącego gminny 
system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania Zespołu prowadzone były w oparciu 
o procedury „Niebieskiej Karty”.  
 
Gminna Komisja ds. PiRPA- realizując zadania Wójta Gminy wynikające z uchwały Nr 
XXVIII/343/2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku- odbyła w roku objętym 
sprawozdaniem 16 posiedzeń, przy prawie 100% frekwencji. Koszt związany z działalnością 
Komisji – za udział w posiedzeniach wyniósł 7 720,00 zł.   
   
  W roku 2014 roku Komisja wszczęła postępowanie w stosunku do 27 osób (2013 r.- 28 
osób), w tym  do 4 kobiet (2013r.-7).  Podczas posiedzeń  Komisja przeprowadziła 136 
rozmów (2013r.-104)  z uczestnikami postępowania, z czego średnia na jedno posiedzenie 
wyniosła 8 osób.   
 
Realizując swoje zadania Gminna Komisja w roku 2014 skierowała na badanie stopnia 
uzależnienia od alkoholu 17 osób, z tego 12 osób poddało się badaniu- 5 osób nie zgłosiło się 
na badanie. W opinii lekarskiej biegli zakwalifikowali: 10 osób do leczenia w stacjonarnej 
placówce lecznictwa,  2 osoby w otwartej placówce. 
Koszt badania wyniósł:  4 432,44 zł. 
 
 Do Sądu Rejonowego w Żywcu Komisja skierowała  12 wniosków (2013r.-7), w tym 5 
wniosków dotyczyło kobiet (2013r.-3 kobiety) o wydanie postanowienia o przymusowym 
leczeniu.  
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 Komisja rozpatrywała także wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Wydała 16 opinii w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych, w tym: 5 na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży, 7 na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 5 na 
jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
W 2014 roku we wszystkich placówkach na terenie gminy Łodygowice sprzedano napojów 
alkoholowych za kwotę 11 184 691,99 zł.   Jak widać na przedstawionej poniżej tabeli kwoty 
te systematycznie wzrastają. 
 

Roczna sprzedaż alkoholu do 4,5% 
oraz  piwo 

powyżej 4,5% do 
18% (z 

wyjątkiem piwa) 
powyżej 18% Razem 

 Gastronomia- 2014r. 336 389,14 6 200,50 87 420,50 430 010,14 

 Detal- 2014r. 5 596 362,83 771 929,69 4 386389,33 10  754 681,85 

Łączna sprzedaż w 2014r. 5 932 751,97 778130,19 4 473 809,83 11 184 691,99  

Łącznia sprzedaż w 2013r. 5 737 193,23 745 820,62 4335 139,79 10 929 153,64 

Łączna  sprzedaż w 2012r. 5 686 037,21 731 537,89 4 284 602,09 10 702 177,19 

Łączna sprzedaż w 2011r. 5 093 148,00 647 254,00 4 067 068,00 9 807 471,00 

 
W ramach punktu konsultacyjno- informacyjnego pełnomocnik Wójta przeprowadził 116 
rozmów. Rozmowy dotyczyły: udzielenia wsparcia psychologicznego, udzielenia informacji 
dotyczących rodzajów i form leczenia odwykowego, wsparcia duchowego i próby wskazania 
sposobów rozwiązania trudnych sytuacji życiowych, wywołanych nadużywaniem alkoholu 
przez członka rodziny- zazwyczaj chodzi o ojca rodziny,. W rozmowach uczestniczyli przede 
wszystkim  trzeźwiejący alkoholicy oraz żony i pełnoletnie dzieci alkoholików. Podczas 
rozmów rozwiązywano również konkretne sprawy związane z załatwieniem przyjęcia na 
oddział Leczenia Odwykowego w Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie lub Ośrodka 
Leczenia Uzależnień w Skoczowie. Dla żon alkoholików najważniejszymi informacjami były 
procedury związane z przymusowym leczeniem alkoholików, którzy odmawiają podjęcia się 
leczeniu dobrowolnemu, a także złożenie  wniosku o wszczęcie postępowania przez Gminną 
Komisje ds. PiRPA w sprawie wyjaśnienia okoliczności wskazujących na nadużywanie 
alkoholu..  
W ramach punktu konsultacyjno- informacyjnego pełnomocnik Wójta podejmował bieżące 
działania wynikające z aktualnych zdarzeń i sytuacji, tj. kiedy petent w wyniku rozmowy 
wyrażał zgodę na leczenie- ustalanie terminu przyjęć do Ośrodka Leczenia Uzależnień.   

 
Do wytrzeźwienia do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej 
(dawna Izba Wytrzeźwień) w roku 2014 zostało doprowadzonych przez Policję 61 osób z 
tereny gminy Łodygowice (w 2013r.- 62 osoby).    
 
Z informacji uzyskanej z OPPA wynika, że: 
1.  całkowity koszt funkcjonowania Ośrodka w 2014 roku wyniósł kwotę 1.764.395,31 zł.  



3 

 

2.  ilość osób przyjętych do Ośrodka:                                                                  6 612 osób. 
3.  koszty przypadające na 1 osobę przyjętą:                                                           266,84zł.  
4. ilość osób przyjętych do Ośrodka z terenu gminy Łodygowice:                         61 osoby 
5.  koszty przypadające na pacjentów przyjętych  z gminy Łodygowice:          16 277,69 zł 
6. wpłaty od osób przyjętych do Ośrodka z terenu gminy Łodygowice:              6 090,00 zł 
7. wysokość dotacji celowej z Gminy Łodygowice:                                             7 184,00 zł  
8. różnica pomiędzy kosztami przypadającymi na pacjentów przyjętych z terenu gminy 
Łodygowice, a sumą wpłat od osób przyjętych z terenu gminy Łodygowice i   wysokości 
dotacji wynosi:  [16 277,69 zł- (6 090,00 zł +7 184,00 zł)]                                 = 3 003,69 zł 
Jak widać z powyższego wysokość dotacji celowej nie wyrównała całkowitych kosztów 
Ośrodka przypadających na pacjentów z gminy Łodygowice. 
 
Realizacja zadań związanych z profilaktyką: 

  
  Współpraca ze szkołami:  
W roku 2014 w ramach Gminnego Programu PiRPA prowadzone były wspólne zadania ze 
szkołami. Polegały one na organizacji  pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych oraz    
obozów socjoterapeutycznych, wycieczek oraz innych zadań w trakcie których prowadzone 
były przez nauczycieli programy profilaktyczne opracowane przez pedagogów szkolnych i 
zaakceptowane przez dyrektorów szkół.  Należy podkreślić, że pozalekcyjne zajęcia sportowo 
rekreacyjne prowadzone były przez 10 nauczycieli, na podstawie odrębnych umów zlecenia z 
każdym z nich. 
Wspomniane zadania przedstawia poniższa tabela. 
 

L.p. Tytuł porozumienia 
 

Kwota w zł 
Partner porozumienia 

1. 
Prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowo- 
rekreacyjnych. 

6 300,00 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Łodygowicach 
  

2. 
Prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowo- 
rekreacyjnych. 

4.200,00 
Zespół Szkół Nr 1w Łodygowicach 
  
 

3. 
Prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowo- 
rekreacyjnych. 

2.100,00 
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzeczu 
  
 

4. 
Prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowo- 
rekreacyjnych. 

4.200,00 
Zespół Szkół w Pietrzykowicach 
  

5. 
Obóz socjoterapeutyczny 

 

2 300,00 
Zespół Szkół w Pietrzykowicach –Szkoła 
Podstawowa 
mgr Janusz Gancarczyk 

6. Wycieczka integracyjna do 
Warszawy 1 700,00 Zespół Szkół Nr 1w Łodygowicach 
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7. Obóz socjoterapeutyczny 
 

4.500,00 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzeczu 
  

8. Zlot Jungów w Kołobrzegu 1.500,00   Zespół Szkół Nr 1w Łodygowicach 
  

9. Obóz rekreacyjno- 
socjoterapeutyczny 8 000,00 

Zespół Szkół w Pietrzykowicach –Szkoła 
Podstawowa 
  

10. Kolonia letnia z programem 
profilaktycznym 6 300,00 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Łodygowicach 
  

11. Obóz wypoczynkowo-
profilaktyczny 3 700,00 Zespół Szkół Nr 1w Łodygowicach 

  

12. Obóz wypoczynkowo- 
profilaktyczny 7 500,00 

Zespół Szkół Nr 1w Łodygowicach 
  

13. Obóz profilaktyczno-
wypoczynkowy w Łebie 

6 000,00 Zespół Szkół Nr 1w Łodygowicach 
  

14. Obóz rekreacyjno-
socjoterapeutyczny 

4 200,00 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Łodygowicach 
  

 
 
Ponadto w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone były zajęcia związane z nauką gry na 
skrzypcach oraz heligonce. Zajęcia miały charakter ogólnogminny, mogła w nich brać udział 
młodzież z terenu całej gminy, choć  ze względów organizacyjnych odbywały się na terenie 
ZSO oraz ZS Nr1 w Łodygowicach. Koszty związane z prowadzeniem tych zajęć wyniosły 
13 220,00 zł. 
W ramach Gminnego Programu zastały pokryte koszty zajęć  pozalekcyjnych o charakterze 
żeglarskim. Koszt tych  zajęć  wyniósł 14 000,00 zł. 
Na terenie boiska sportowego „Orlik” w Pietrzykowicach prowadzone były zajęcia 
pozalekcyjne w dwóch grupach wiekowych w wymiarze ośmiu godzin tygodniowo- koszt 
tych zajęć wyniósł  7 000,00 zł. 
 
Inne zadania: 
 
Dotacje dla Organizacji Pozarządowych 
 
Na podstawie art. 11. ust 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 
XiII/116/2011 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 
:Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku  publicznego na rzecz mieszkańców 
gminy Łodygowice na 2013 rok Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 
zadania Gminy Łodygowice w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym- zadanie pod nazwą: różne formy zajęć sportowych połączonych z 
profilaktyk ą, w tym obozy sportowo- profilaktyczno- wypoczynkowe dla dzieci i 
młodzieży.   
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Zadanie to  mogło być realizowane poprzez zorganizowanie różnych form wypoczynku   dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy Łodygowice z realizacją programu profilaktycznego 
zawierającego: 

a) promocję zdrowego stylu życia,  
b) promocję postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych i używania 

narkotyków, 
c) naukę umiejętności odmawiania i dokonywania wyboru w sytuacjach skłaniających 

spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków, 
d) naukę umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, 
e) propagowanie zajęć sportowych, zapewnienie edukacji sportowej wśród dzieci i 

młodzieży. 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację przyznano dla: 
1.  LKS „Słowian” Łodygowice- 5 500,00 zł. 
2.  LKS „Jezioro Żywieckie” Zarzecze- 6 000,00 zł. 
3.  LKS „Bory” Pietrzykowice-  6 000,00 zł. 
4.  Stowarzyszenie „Drogowskaz”- 2 880,00 zł 
5.  Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy – 2 500,00 zł.   
6. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy- wolne granty- 9 900,00 zł 
Łącznie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
przekazano 32 780,00zł. 

Inna działalność:  
W celu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Gminy 
Łodygowice zostały zakupione od Komendy Powiatowej Policji w Żywcu tzw. dodatkowe 
patrole służb mundurowych za łączną kwotę 5.000,00 zł. W ramach dodatkowych patroli służb 
mundurowych policjanci realizowali następujące zadania: 
1) Ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 

publicznych, w szczególności podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 
13.1 i  15 w powiązania z art. 18 ust 10 pkt. 3 , ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z póź. zm.) w 
punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łodygowice. 

2) Kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością 
publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 

3) Zdecydowane reagowanie i podejmowanie przewidzianych prawem działań wobec sprawców 
przestępstw i wykroczeń oraz innych osób okazujących lekceważenie i brak poszanowania dla 
obowiązującego porządku i norm prawnych. 

Zadania- służba pełniona była w patrolach pieszych i zmotoryzowanych na obszarach najbardziej 
zagrożonych, identyfikowanych w oparciu o bieżące analizy oraz zgodnie ze społecznym 
zapotrzebowaniem i wskazaniem Wójta Gminy Łodygowice, ze szczególnym uwzględnieniem świąt i 
dni wolnych od pracy. 
 
 
 Utrzymanie warunków do realizacji Gminnego Programu- zostały poniesione koszty 
związane z utrzymaniem biura Komisji oraz pomieszczenia przeznaczonego na mityngi 
Klubu AA w Łodygowicach. 
   
Współpraca z instytucjami w sprawach rozwiązywania problemów alkoholowych 
odbywa się pod aktualnie występujące problemy. Najbardziej rozwinięta jest współpraca z 
GOPS w Łodygowicach, podczas której wielokrotnie omawiane są sytuacje w rodzinach 
patologicznych (problemowych) lub rodzinach zagrożonych patologią, a także problemy 
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wynikające z Procedury Niebieskiej Karty w ramach „Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 
 
Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. 
 
Diagnoza zjawiska narkomanii na terenie gminy została dokonana na podstawie informacji   
Komisariatu Policji w Łodygowicach oraz dyrektorów szkół. Diagnoza ta wskazała na 
znikomą skalę problemów w naszej gminie w 2013 roku.  Na tej podstawie przyjęto założenie 
do programu  „przeciwdziałania narkomanii”, iż działania w tym zakresie nie  powinny w 
sposób sztuczny wywoływać problemu, nie powinny także - poprzez niepotrzebne 
nagłaśnianie lub niewłaściwą profilaktykę- rozbudzać wśród dzieci i młodzieży zaciekawienia 
tematem, a tym samym dawać inspirację do szukania przeżyć związanych z używaniem 
narkotyków. 
 
 Zgodnie z tym założeniem działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem 
narkomanii realizowane były wspólnie z działaniami przeciwdziałania alkoholizmowi 
poprzez realizację wspólnych programów  profilaktycznych na rzecz promocji zdrowego stylu 
życia wolnego od przemocy i używek, poprzez rozbudzanie zainteresowań, wskazywanie 
pozytywnych postaw i sposobów zachowania.   
Zbieżność działań profilaktyki narkotykowej i alkoholowej wynikającej ponadto z treści  art. 
10 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani  oraz art. 41 ust 1 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które brzmią prawie identycznie, a to: 
„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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych”, 
wskazuje, że wymienione wcześniej w sprawozdaniu działania profilaktyczne  odnoszą się 
zarówno do alkoholu jak i narkotyków.   
 
Głównym celem prowadzonych programów profilaktycznych na obozach 
socjoterapeutycznych oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez szkoły, a 
także innych  pozalekcyjnych zajęć sportowych, żeglarskich, muzycznych, artystycznych   
prowadzonych przez LKS-y oraz innych realizatorów  była promocja zdrowego stylu życia, 
promocja postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych i używania narkotyków, 
nauka umiejętności odmawiania i dokonywania wyboru w sytuacjach skłaniających do 
spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków, nauka umiejętności radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach życiowych, zapewnienie edukacji sportowej wśród dzieci i młodzieży,  a 
także propagowanie zajęć sportowych jako formy spędzania wolnego czasu. Te zadania 
dotyczą zarówno „alkoholu” jak i  „narkotyków oraz innych używek” a także przemocy 
wśród nastolatków. 
 
 
  
 

Opracował: Władysław Midor  

 


