SPRAWOZDANIE
z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2013 r.
I.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na
gminy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Zadania te gminy prowadzą w oparciu o
uchwalany corocznie gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Na 2013 r. Rada Gminy Rozdrażew przyjęła taki program uchwałą Nr XXIV/138/2012
w dniu 28 grudnia 2012 r.
O potrzebie uchwały zadecydowały zasadnicze cele ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii
a w szczególności :
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym
- udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej ,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowo – rekreacyjnych
- wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii
II. Zgodnie z art. 18 ustawy sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży lub do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona tylko
na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji
ds. r.p.a.
W 2013 r. wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym
przeznaczonych do spożycia:
* poza miejscem sprzedaży - 5
- 2 zezwolenia na napoje alkoholowe zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwo
- 2 zezwolenia na napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu
- 1 zezwolenie na napoje zwierające pow. 18% alkoholu
Zezwolenia te wydano dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w już istniejących
punkach sprzedaży.
* w miejscu sprzedaży - 1 na napoje zwierające do 4,5% alkoholu oraz piwo
Zezwolenia te wydano dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w już istniejącym
punkcie sprzedaży.

Na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwo wydano
7 zezwoleń w tym : 2 dla jednostek OSP i 5 dla przedsiębiorców posiadających stałe punkty
sprzedaży napojów alkoholowych.

-2Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas oznaczony nie
krótszy niż 2 lata, a do spożycia w miejscu sprzedaży nie krótszy niż 4 lata.
Na koniec 2012 r. na terenie gminy Rozdrażew było 13 punktów sprzedających napoje
alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży i 3 punkty sprzedające
napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży.
Na ustalony przez Radę Gminy limit 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu w tym:
z 22 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - funkcjonowało 13
z 3 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
- funkcjonował 1
W porównaniu z rokiem 2011 ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży nieznacznie się
zmieniła i wynosi: poza miejscem sprzedaży
w miejscu sprzedaży
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Na jeden punkt sprzedaży piwa przypadały 347 osób, wina - 400 , wódki – 400
Na jeden punkt wyszynku napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu
przypadało 5.202 osób.
Zgodnie z art. 111 ust. 2 – 5 ustawy opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych pobiera się corocznie w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% - 18% alkoholu
( z wyjątkiem piwa)
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
Opłaty te dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym
zakresie.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są
obowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wówczas przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży,
w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa –wnosi
opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości tych napojów w roku poprzednim
2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% - 18% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku
poprzednim
3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi opłatę
w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy wnoszą opłatę w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września.
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W roku 2013 wniesiono podwyższoną opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i tak:
- 1 punkt na sprzedaż wszystkich rodzajów napojów alkoholowych
- 3 punkty na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo oraz
zaw. pow. 18% alkoholu
- 3 punkty na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwo

W 2013 r. za korzystanie z zezwoleń do końca roku wpłynęła kwota 64.233,10 zł
Dochody z opłat mogą być wykorzystane zgodnie z art. 182 ustawy jedynie na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii. Na wydatki w ramach programu przeznaczono także kwotę
niewykorzystaną w roku 2012 w wysokości 12.335,- zł.

III.

Wydatki w ramach realizacji zadań gminnego programu kształtowały się w następujący
sposób:
Zgodnie z zawartym Porozumieniem dofinansowano działalność Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Krotoszynie w wysokości 6.500,- zł (5.370,- AL 1.130,- N).
Z informacji nadesłanej przez Ośrodek wynika, że z terenu gminy Rozdrażew w 2013 r.
zgłoszonych zostało 5 spraw do realizacji gdzie przyczyną była; przemoc psychiczna
i fizyczna ( 1 ), alkohol ( 2), konflikt rodzinny i 1 problemy adaptacyjne ( 1 ). Natomiast 1
sprawę realizowano jako przechodzącą z lat ubiegłych gdzie przyczyną był konflikt rodzinny.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Dzieci ze szkól filialnych w Dzielicach i Dąbrowie wyjechały do Krotoszyna na bajkę
profilaktyczną pt. „Skarb dobroci”. Łączny koszt wyjazdu to kwota 682,- zł.

W gimnazjach w Rozdrażewie i w Nowej Wsi przeprowadzono program profilaktyczny
pt. „Zanim spróbujesz”. Realizacją objęto II klasy gimnazjalne. Koszt realizacji wyniósł
łącznie 1.260,- zł.
Dla dzieci z roczników 2003 -2007 zorganizowano zajęcia korekcyjne z zakresu logopedii.
Zajęciami objęto dzieci z ZSP w Rozdrażewie z filiami w Dąbrowie, Grębowie i Dzielicach
z ZSP w Nowej Wsi oraz dzieci z Przedszkola w Nowej Wsi i Rozdrażewie. Zajęcia
prowadziły panie: Agnieszka Zagrodnicka i od września 2013 r. pani Mirosława
Grabowiecka. Łączny koszt wynagrodzenia to kwota 13.560,-zł
Dla dzieci ze szkól z terenu gminy zakupiono ulotki informacyjne „Bezpieczne wakacje”
a dla młodzieży i ich rodziców ulotki o tematyce przeciwdziałania narkomanii „To mnie nie
kręci”. Łączny koszt zakupu wyniósł 1441,- zł. ( Al – 826,- zł N- 615,-zł)
Zakupiono również materiały do programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”
z przeznaczeniem dla dzieci przedszkolnych w Grębowie i Rozdrażewie na sumę 750,- zł
Zajęciami sportowymi mającymi również charakter oddziaływań profilaktycznych w okresie
od 13 września do 20 grudnia 2013 r. na basenie w Krotoszynie połączonymi z nauką
pływania objęto 50 dzieci z klas IV ZSP w Rozdrażewie i 8 z ZSP w Nowej Wsi.
Zajęcia te oprócz zdobycia umiejętności pływania i bezpiecznego zachowania się w wodzie
miały na celu również:
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- propagowanie czynnego uprawiania sportu jako alternatywę dla współczesnych zagrożeń
cywilizacyjnych i patologii
- poprawę kondycji młodych ludzi w dążeniu do zdrowego stylu życia,
- trening umiejętności życiowych
- uczenie się rozwiązywania konfliktów, gry fair –play, rdzenia sobie z trudnymi emocjami,
ponoszenia konsekwencji decyzji i komunikacji w grupie.
Organizacją wyjazdów oraz sprawowaniem opieki nad dziećmi zajęły się panie Agnieszka
Kołodziejska i Marta Zybała. Łączny koszt tych zajęć ze środków gminnego programu
wyniósł 7.055,50 zł ( AL. -5.794,60 N- 1.260,90,- zł )
Opłacono szkolenie dla członków komisji ds. r.p.a. w wysokości 200, - zł.
W Ośrodku Zdrowia w Rozdrażewie uruchomiono od maja Punkt Konsultacyjny dla osób
i rodzin z problemem alkoholowym. Dyżury pełnił w nim Pan Paweł Rybacki certyfikowany
specjalista psychoterapii uzależnień. Punkt czynny był w każdy wtorek w godzinach
popołudniowych. W ciągu minionego roku udzielono 30 porad, z których skorzystało 8 osób.
Wynagrodzenie za prowadzenie punktu wyniosło 1.800.- zł
W ramach realizacji zadań publicznych udzielono dotacji w wysokości 950,- zł
Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich na zorganizowanie rodzinnego rajdu rowerowego pod
hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.
W okresie letnim dofinansowano 3 wycieczki szkolne z programem profilaktycznym dla
uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie z Oddziałami Filialnymi Szkoły
Podstawowej oraz 2 wycieczki dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi.
Dzieci klas III szkoły podstawowej w Rozdrażewie (łącznie 38 osób) wyjechały na 2 dniową
wycieczkę do Biskupina i Radlina. Tam oprócz uczestnictwa w zajęciach profilaktycznych
brały udział w zajęciach dydaktycznych : strzelanie z łuku i malowania na szkle a także
w grach i zabawach w „Grodzie Radlina”. Odbyły przejazd kolejką wąskotorową do Żnina
i zwiedziły Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Dofinansowanie tej wycieczki wyniosło
1.900,- zł .
18 dzieci ze szkól filialnych w Dąbrowie, Dzielicach i Grębowa wyjechały na jednodniową
wycieczkę do Gołuchowa. Podczas wycieczki zwiedziły zamek, powozownie, oficynę
i zagrodę żubrów. Uczestniczyły także w zajęciach programu profilaktycznego a także
w lekcji terenowej „dendrologiczne skarby”. Urząd wsparł tą wycieczkę kwotą 755, 55 zł .
Uczniowie klas III (8 dzieci) Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi udali się na wycieczce do
Wrocławia. Uczestnicy oprócz zajęć profilaktycznych zwiedzili wrocławski rynek i ogród
botaniczny. W Teatrze Lalek obejrzeli spektakl – „Och Emil”. Urząd wsparł tą jednodniową
wycieczkę kwotą 400,-zł.
Grupa 52 uczniów z kl. VI Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie brała udział w wycieczce
do Poznania. Oprócz zwiedzania miasta młodzież brała udział w zajęciach programu
profilaktycznego. Dofinansowanie tej wycieczki wyniosło 2.565,- zł.
Na dwudniową wycieczkę do Wrocławia wyjechało 58 uczniów klas III Gimnazjum
w Rozdrażewie. Przed wyjazdem uczestnicy brali udział w zajęciach z programu
profilaktycznego. Podczas pobytu we Wrocławiu młodzież zwiedziła Aule Leopoldina, Wieżę
Mariacką i rynek wrocławski. Odbyła także rejs statkiem po Odrze i obejrzała sens filmowy
w kinie. Wyjazd dofinansowano kwotą 2.900 zł.
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Uczniowie kl. III Gimnazjum w Nowej Wsi i kl. VI szkoły podstawowej, łącznie 30 osób
wyjechało na 3 – dniową wycieczkę do Trójmiasta. Podczas wycieczki zwiedzili m.in.
oceanarium, fokarnię , niszczyciel „GROM”, DAR POMORZA , Aleje Gwiazd Sportu, Dwór
Artusa, Bazylikę Mariacką, latarnie morską. Brali udział w zajęciach z programu
profilaktycznego a także wysłuchali koncertu organowego. Urząd dofinansował ten wyjazd
w wysokości 1.200,- zł.
26 dzieci z Przedszkola Publicznego w Rozdrażewie uczestniczyło w 2 tygodniowych
zajęciach w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”. Oprócz zajęć profilaktycznych i zajęć
plastycznych i muzyczno – ruchowych wyjechały także na wycieczkę do Krotoszyna do
figlolandu oraz odwiedziły Komendę Policji. Były również na wycieczce w Czarnym Sadzie
i Radlinie. Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło 400,- zł
Kwotą 665,28 zł opłacono transport do Poznania 3 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
biorących udział w 10 dniowym wypoczynku letnim zorganizowanym przez Stowarzyszenie
ZWYCIĘSTWO w Poznaniu w ramach zdań publicznych Województwa Wielkopolskiego
z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
W okresie wakacyjnym przeprowadzone zostały 2 tygodniowe półkolonie dla dzieci
w: Rozdrażewie, Grębowie, Dzielicach i Dąbrowie i Nowej Wsi.
W Rozdrażewie udział w półkoloniach brało łącznie 54 dzieci, które opieką zostały objęte
przez 5 nauczycieli. Oprócz zajęć profilaktycznych dzieci korzystały z bardzo licznych
atrakcji m.in. były na wycieczce w Ogóreczniku i Siedmiorogowie, na krytym basenie
w Krotoszynie oraz brały udział w grach i zabawach ruchowych. Łącznie zorganizowanie
tych półkolonii dofinansowano kwotą 4.480,28zł.
W półkoloniach zorganizowanych w szkole podstawowej w Grębowie uczestniczyło 22 dzieci
Podczas półkolonii dzieci brały m.in. udział w grach i zabawach, wyjechały na basen i do
kina w Krotoszynie oraz figlolandu. Brały także udział w wycieczce rowerowej po okolicy
i autokarowej do Radlina. Uczestniczyły w pogadance na temat bezpieczeństwa dzieci
podczas pomocy rodzicom gospodarstwie oraz w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej
pomocy. Organizacją półkolonii zajęły się 3 nauczycielki z oddziału filialnego szkoły
w Grębowie. Urząd Gminy dofinansował półkolonie w wysokości 2.770,40zł.
W oddziale filialnym w Dzielicach w półkoloniach prowadzonych przez 3 nauczycielki
uczestniczyło 16 dzieci. Podczas pobytu dzieci wyjechały m.in. na basen i do figlolandu
w Krotoszynie oraz na wycieczkę do Bachorzewa i Ostrowa Wlkp.
Ze środków Urzędu Gminy dofinansowano półkolonie kwotą 2.746,80 zł .
Półkolonie w Dąbrowie przeprowadzono dla 12 dzieci. Dzieci oprócz zajęć profilaktycznych
uczestniczyły w różnych grach i zabawach. Wyjechały także na wycieczkę do Czarnego Sadu
oraz na basen do Krotoszyna i figlolandu. Opiekę nad półkoloniami sprawowały 2 panie.
Dofinansowanie tych półkolonii zamknęło się kwotą 2.388,-zł.
Półkolonie w Nowej Wsi zorganizowano dla 11 dzieci. W ramach tych półkolonii dzieci brały
udziału w grach i zabawach ruchowych. Brały udział w zajęciach profilaktycznych
i w pogadance nt. zasad bezpiecznego zachowania się podczas prac żniwnych w rolnictwie.
Wyjechały do Aquaparku w Jarocinie i na wycieczkę do Pleszewa do Muzeum Piekarnictwa.
Organizacją tych półkolonii zajęło się 2 nauczycieli . Dofinansowanie wyniosło 2.346,33 zł.
Integracyjny festyn rodzinny pod hasłem „Dni życzliwości” zorganizowany został przez
Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi. Dofinansowanie wyniosło 388,07 zł.
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Odbył się VI RAJD ROWEROWY PO GMINIE ROZDRAŻEW, którego organizatorem był
Urząd Gminy w Rozdrażewie. Trasę rajdu stanowiła pętla : Rozdrażew (hala sportowa) Dzielice-Dębowiec-Dzielice-Chwałki-Rozdrażewek-Rozdrażew. W rajdzie wzięło udział ok.
20 osób: dzieci, młodzież i dorośli. Wszyscy uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe oraz
daszki przeciwsłoneczne. Pierwszy postój odbył się w posiadłości Pana Tadeusza Nowaczyka
w Dzielicach, który oprowadził uczestników po swojej posesji i pokazał swoje małe „mini
ZOO”, hodowlę zwierząt i ptaków egzotycznych. Na zakończenie rajdu w ogródku Jana
Pawła II w Rozdrażewie zorganizowano ognisko z pieczonymi kiełbaskami i napojami
chłodzącymi. Na organizację rajdu wydatkowano kwotę 97,16 zł.
Dla dzieci klas najmłodszych zorganizowano konkurs piosenki. Dla laureatów zakupiono
książki za kwotę 204,70zł .
IV. Kwotę 1.520,- zł przeznaczono na wynagrodzenie członków Komisji ds. r.p.a biorących
udział w pracach komisji. Odbyło się łącznie 10 posiedzeń komisji. W ramach działalności
Komisji na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego zaproszono 9 osób.
Zlecono przeprowadzenie badań specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
dwóch osób ( jedna osoba zgłosiła się na badanie). Za przeprowadzenie badań i wydanie
opinii psychologiczno – psychiatrycznej przez dwóch biegłych zapłacono 378,-zł.
Złożono jeden wniosek do sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu osoby
uzależnionej. Wydano łącznie 10 pozytywnych opinii do złożonych wniosków na sprzedaż
napojów alkoholowych.
PODSUMOWANIA:
Na realizację zadań:
− gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
wydatkowano kwotę 59.298,17 zł
− gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 3.005,90 zł
łącznie: 62.304,07 zł
Do złagodzenia skutków nadużywania alkoholu w znacznym stopniu przyczynił się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. W ciągu minionego roku wsparcia materialnego udzielono 8
rodzinom borykającym się z problemem alkoholizmu.
Rozdrażew, dnia 2014 –02- 28
Sporządziła:

