
UCHWAŁA NR XLI/294/2022 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn zm.) oraz art. 4(1) ust. 2 i 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) Rada Gminy 
Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 2021 roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Sobczyk 
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Turawa, dnia 11.05.2022 r. 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 R. W GMINIE TURAWA 

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2021  r.  w  Gminie
Turawa (zwany dalej  Programem) został  przyjęty Uchwałą nr  XXVI/143/2020   Rady Gminy Turawa z dnia
17 grudnia 2020 r. następnie zmienioną Uchwałą nr  XXXI/199/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j.  Dz.U.
z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.). W okresie od 01.01.2021 r. do 14.03.2021 r. realizację Programu koordynował
Pełnomocnik  Wójta  ds.  Profilaktyki  i  Przeciwdziałania  Uzależnieniom  Pan  Adam  Bochenek.  W  dniu
15.03.2021 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Turawa nr OR.120.12.2021 funkcja Pełnomocnika została powierzona
Pani Barbarze Sołtyk. 

Działalność profilaktyczna, prozdrowotna i terapeutyczna w ramach Programu w 2021 r. realizowane
były przez takie podmioty jak m.in.
1. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Turawa (GKRPA w Turawie) 
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie 
4. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Turawa
5. Komisariat Policji w Ozimku
6. Jednostki Pomocnicze Gminy – Sołectwa
7. Placówka Wsparcia Dziennego „B.A.Z.A” w Turawie działająca w strukturze GOPS w Turawie 
8. Placówki Oświatowe na terenie Gminy
9. Poradnie leczenia uzależnień m.in. w Opolu i Ozimku
10. Społeczność lokalna

Środki  finansowe  na  realizację  zadań  wynikających  z  Programu  w  2021  roku  pochodziły  z  opłat
przedsiębiorców  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  i  podawanie  napojów  alkoholowych  wnoszonych
na konto bankowe Urzędu Gminy w Turawie oraz ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

W 2021 r. w ramach zadań ujętych w Programie realizowane były następujące działania:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej  i  prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

a) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Turawa; 

W  2021  roku  w  skład  GKRPA w  Gminie  Turawa liczy  5  osób  tj. Pełnomocnik  Wójta  ds.  Profilaktyki
i  Przeciwdziałania  Uzależnieniom  w  Gminie  Turawa,  2  przedstawicieli  GOPS  w  Turawie,  przedstawiciel
Komisariatu  Policji  w  Ozimku  oraz  przedstawiciel  jednostek  oświatowych  –  pedagog  z  PSP w  Turawie.
W ubiegłym roku Komisja odbyła łącznie 14 posiedzeń, podczas których wydano 28 postanowień w przedmiocie
pozytywnego  zaopiniowania  wniosków  przedsiębiorców  o  wydanie  zezwolenia  na   sprzedaż  i  podawanie
napojów alkoholowych. W ubiegłym roku prowadzono postępowania wobec 7 osób zgłoszonych do GKRPA

Załącznik do uchwały Nr XLI/294/2022

Rady Gminy Turawa

z dnia 26 maja 2022 r.
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w Turawie w związku z nadużywaniem alkoholu. Działaniami Komisji objęto również 6 członków rodzin tych
osób. W ramach prac GKRPA w Turawie w 2021 r. prowadzono m.in. następujące działania:

- zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu przestępstwa znęcania się (z art. 207 k.k.) - 1 zawiadomienie
- prowadzenie rozmów interwencyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu – 15 rozmów,
-  motywowanie  sprawcy  przemocy  do  udziału  w  oddziaływaniach  edukacyjno  –  korekcyjnych  dla  osób
stosujących przemoc (działanie realizowane wraz z ZI w Turawie) -  1 osoba,
- prowadzenie rozmowy z osobą doznającą przemocy w celu diagnozy sytuacji w rodzinie – 9 rozmów,
- powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacji dziecka – 2 razy, 
-  udział  Członków  Komisji  w  posiedzeniach  grup  roboczych  powołanych  w  ramach  wszczętych  procedur
„Niebieskich Kart” – 8 grup,
- udział Członków Komisji w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Turawa – 4 posiedzenia;

Ponadto  w  ramach  prac  Komisji  prowadzono  niezbędną  dokumentację  pracy   (m.in.  protokoły
z posiedzeń, wydawanie postanowień, prowadzenie niezbędnych ewidencji, wezwania na posiedzenia, udzielanie
odpowiedzi  uprawnionym  instytucjom  na  temat  osób  objętych  postępowaniami).  4  Członkom  Komisji
zorganizowano specjalistyczne szkolenie z zakresu pracy z problemami uzależnień jak i prawnych uwarunkowań
tej pracy. 

b) Działalność Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom; 

W  2021  roku  działalność  Pełnomocnika  polegała  w  szczególności  na  koordynowaniu  działań  należących
do  zadań  własnych  gminy  wynikających  z  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz Narodowego Programu Zdrowia tj. 

- koordynowanie realizacji profilaktycznych i prozdrowotnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy
Turawa  (m.in.  nadzór  merytoryczny  nad  rozliczaniem  działań,  tworzeniem  umów  zleceń  oraz
sprawozdawczością);

- koordynowanie realizacji działań profilaktycznych i prozdrowotnych przez jednostki pomocnicze Gminy (m.in.
nadzór  merytoryczny  nad  przebiegiem  działań  oraz  ich  sprawozdawczością,  rozmowy  z  jednostkami
pomocniczymi w zakresie możliwych działań do zrealizowania oraz prawidłowości ponoszenia wydatków);

-  koordynowanie  realizacji  poradnictwa  i  konsultacji  psychologicznych  i  psychospołecznych  dla  dzieci
i młodzieży oraz ich rodzin z terenu Gminy Turawa (współpraca i stały kontakt z placówkami oświatowymi
w zakresie potrzeb i możliwości udzielania wsparcia psychologicznego dla uczniów, rodziców lub opiekunów
prawnych, nadzór merytoryczny nad pracą psychologa,  rozliczaniem jego pracy oraz sprawozdawczością); 

- sprawozdawczość z realizacji  Programu w 2020 r.  między innymi do Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (PARPA – G1), Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do Rady Gminy Turawa; 

- udzielanie odpowiedzi na zapytania w zakresie realizacji Programu i ponoszenia wydatków w ramach środków
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

-  rozmowy  i  konsultacje  z  członkami  rodzin,  w  których  występuje  problem uzależnień  w  zakresie  przede
wszystkim dostępnych form pomocy i możliwości uzyskania wsparcia;

-  pomoc  w  pisaniu  pism  urzędowych  oraz  wniosków dla  członków rodzin,  w  których  występuje  problem
uzależnień (m.in. pisma do prokuratury, wnioski i pozwy do Sądu). W 2021 r. z pomocy tego typu skorzystało
łącznie 8 osób.);

- prowadzenie dokumentacji działań Pełnomocnika;
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c) Poradnictwo oraz konsultacje psychologiczne i psychospołeczne dla mieszkańców Gminy Turawa; 

Od kwietnia 2021 r. realizowane były na terenie Gminy Turawa poradnictwo oraz konsultacje psychologiczne
i psychospołeczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. W okresie w 2021 roku zrealizowano łącznie 395
godzin poradnictwa i  konsultacji.  Tematyka konsultacji  obejmowała m.in.  pomoc w rozwiązywaniu sytuacji
kryzysowych,  zapobieganie  zaburzeniom  zachowania  oraz  ich  następstwom,  pomoc  w  nawiązywaniu
i budowaniu konstruktywnych relacji rodzinnych, rówieśniczych i innych, niwelowanie skutków ewentualnych
zaburzeń rozwojowych,  komunikacja interpersonalna oraz tematy związane z tolerancją i  akceptacją innych,
współpraca z kadrą pedagogiczną placówek oświatowych. W okresie od kwietnia 2021 r. do września 2021 r.
poradnictwo  finansowane  było  ze  środków  pochodzących  z  opłat  przedsiębiorców  z  zezwoleń,  natomiast
od października 2021 r. do grudnia 2021 r. to działanie sfinansowano ze środków pochodzących z Regionalnego
Programu Operacyjnego  Województwa  Opolskiego  na  lata  2014  –  2020  w  ramach  realizacji  przez  Gminę
Turawa projektu EFS „Bliżej rodziny i dziecka” – III edycja. W ramach realizacji  Programu dofinansowano
spotkania superwizyjne dla psychologa pracującego z dziećmi i młodzieżą. 

2.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej,  w  szczególności  dla  dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

a) Profilaktyczne i prozdrowotne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Turawa;

W 2021 r. zrealizowano łącznie cyklicznych 527,5 godzin profilaktycznych i prozdrowotnych zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. W zajęciach tych, odbywających w czasie pozaszkolnym dotychczas
udział  wzięło  łącznie  191  uczestników.  Do  prowadzenia  tych  zajęć  w  ramach  środków  pochodzących
ze sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zatrudniono w oparciu o umowę zlecenie 5 osób (instruktorów
zajęć sportowych z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą). Tematyka zajęć oprócz zajęć   i ćwiczeń
fizycznych  obejmuje  także  budowanie  i  wdrażanie  nawyku  zdrowego  stylu  życia  w  szczególności  bez
stosowania używek, pokazanie młodym osobom metod aktywnego spędzania czasu wolnego oraz budowanie
umiejętności współdziałania z innymi i postawy fair play. 

b) Realizacja warsztatów i szkoleń dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej placówek oświatowych na
terenie Gminy Turawa; 

W 2021 roku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Turawa realizowano dla uczniów, rodziców oraz
kadry pedagogicznej  warsztaty,  szkolenia oraz pogadanki,   które obejmowały tematykę  z zakresu  profilaktyki
uzależnień,  przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i konfliktom oraz wykluczenia społecznego:  
 „Słowa mają moc”, 
 „Integracja rówieśnicza”, 
 „Stres” 
 „Sharenting i wizerunek dziecka w sieci, poradnik dla rodziców” 
 „Motywacja i jedziesz dalej”, 
a także pogadanki z uczniami prowadzone przez psychologa,  dzielnicowych oraz pedagogów szkolnych:
 „Hejt i przemoc w sieci”
 „Zapobieganie stereotypom”
 „Radzenie sobie z trudnymi emocjami”
 „Bezpieczeństwo na ulicy i w kontaktach z nieznajomymi”
 „Używki i niebezpieczeństwo uzależnienia”
 „Zdrowie fizyczne i psychiczne – jak dbać”.
 „Empatia i tolerancja dla chorych przewlekle”
 „Współpraca i współdziałanie”
 „Prawa dziecka, prawa i obowiązki ucznia”
 „Profilaktyka uzależnień”
 „Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych”
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 „Budowanie  prawidłowej  samooceny”  oraz  inne  działania  profilaktyczne  –  czytanie  opowiadań,  bajek
i oglądanie filmów mających na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów.  

c) Działalność Placówki Wsparcia Dziennego B.A.Z.A. Turawa dla dzieci i młodzieży; 

W 2021 r. Gmina Turawa rozpoczęła realizację projektu (jako Partner) pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -  wychowawcze oraz wsparcie  pieczy zastępczej  -  III  edycja"
finansowanego  z  Funduszy  Europejskich  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Opolskiego  na  lata  2014  -  2020.  Liderem projektu  jest  Regionalny  Ośrodek Polityki  Społecznej  w Opolu.
Głównym  celem  projektu  jest  zwiększenie  dostępu  do  usług  społecznych  świadczonych  w  województwie
opolskim  na  rzecz  rodzin  przeżywających  problemy  opiekuńczo  -  wychowawcze  oraz  pieczy  zastępczej.
W ramach działań w projekcie  realizowanych w Gminie  Turawa w 2021 r.  została  utworzona i  rozpoczęła
działalność placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Turawa B.A.Z.A., która funkcjonuje w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.
z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.) w strukturze GOPS w Turawie. W 2021 roku ze wsparcia w ramach placówki
skorzystało  łącznie  30  dzieci  i  młodzieży.  Zajęcia  odbywały  się  od  poniedziałku  do  piątkyu,  co  najmniej
4 godziny dziennie w czasie pozaszkolnym. W placówce zostało zatrudnionych dwóch wychowawców (pedagog
oraz  psycholog),  którzy  realizowali  zajęcia  opiekuńczo  –  wychowawcze,  socjoterapeutyczne  i  animacyjne.
Zorganizowano także dwa wyjazdy dla dzieci do miejsc kultury i rekreacji w Opolu. Siedzibą placówki był lokal
mieszczący  się  pod  adresem  Turawa,  ul.  Opolska  33.  Pod  koniec  2021  roku  w  celu  poprawy  warunków
funkcjonowania placówki, podjęto decyzję o przeniesieniu działań placówki do lokalu w Kotorzu Wielkim przy
ul. Opolskiej 15. 

d) Organizacja konkursu profilaktycznego „Stop uzależnieniom”;

W  4  placówkach  oświatowych  na  terenie  Gminy  Turawa  został  przeprowadzony  profilaktyczny  konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży z klas 1-8 (z podziałem na 2 grupy wiekowe). W ramach tego działania został
dofinansowany zakup nagród dla uczestników i pomoce dydaktyczne do jego przeprowadzenia. Prace złożone w
konkursach zostały upublicznione w formie wystaw zorganizowanych w szkołach. 

e)  Przeprowadzenie  diagnozy  problemów  uzależnień  jako  części  diagnozy  problemów  społecznych
w Gminie Turawa; –  działanie w trakcie realizacji.  

3.  Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej  rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

W  ramach  wspomagania  działalności  Sołectw  –  jednostek  pomocniczych  Gminy  Turawa  dofinansowano
organizację  wydarzeń integracyjnych i  prozdrowotnych realizowanych w Sołectwach.  Dofinansowano zakup
poczęstunku i drobnych upominków/nagród dla dzieci biorących udział w wydarzeniu oraz sfinansowano część
kosztów wynajmu sprzętu rekreacyjnego do organizacji wydarzeń integracyjnych. 

Łączny koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł: 

157 848, 75 zł – z budżetu Gminy Turawa ze środków pochodzących  z opłat przedsiębiorców za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

70  674,39  zł   -  ze  środków  Funduszy  Europejskich  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Opolskiego  na  lata  2014  –  2020  (środki  zewnętrzne  pozyskane  przez  GOPS  w  Turawie
na sfinansowanie działalności placówki wsparcia dziennego). 

opr. Barbara Sołtyk - Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Uzależnieniom
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