SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU
ZA ROK 2017
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYDATKI
PLANOWANE

1.

Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia
(prowadzenie świetlic środowiskowych) - 85154§
4170

%

WYKONANE

39000,00

38600,00 98,97

2. Składki na ubezpieczenia społeczne- 85154 § 4110

850,00

825,12 97,07

3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
(wynagrodzenia członków komisji) - 85154 § 3030

11400,00

11343,00 99,50

5750,00

5693,50 99,02

25060,00

22050,77 87,99

4. Zakup usług pozostałych - 85154 § 4300
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 85154 § 4210
6. Koszty postępowania sądowego -85154 § 4610

2400,00

7. Przeciwdziałanie narkomanii – 85153 § 4210

4500,00

4491,50 99,81

88960,00

83003,89 93,30

RAZEM

0,00

0,00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbiu swoje
działania realizowała zgodnie z zadaniami i celami zawartymi w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, a także w oparciu
o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ustawę
o przeciwdziałaniu narkomanii.
W 2017r. zawarto 9 umów zleceń na prowadzenie zajęć w świetlicach
środowiskowych w miejscowościach: Połupin, Pław, Nowy Zagór, Stary Zagór,
Szczawno, Gronów, Łagów, Trzebule i Kosierz. W okresie wakacyjnym funkcjonowały
świetlice środowiskowe w Kosierzu, Łagowie, Pławiu i Trzebulach.
GKRPA w Dąbiu w okresie sprawozdawczym składała się z 4 członków, którzy
otrzymywali miesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
W 2017r. GKRPA wezwała i przeprowadziła rozmowy z 21 osobami, które
nadużywają alkoholu i zostały zgłoszone przez członków rodzin lub inne instytucje w celu
objęcia ich dobrowolnym lub przymusowym leczeniem:
- 5 osób podjęło terapię odwykową w ośrodku terapeutycznym „Horyzont-Bis” i
„Grunwald” w Krośnie Odrz.,
- 3 osoby przebywały na Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ciborzu,
- 1 osoba została objęta pomocą psychologa,
- z pozostałymi osobami Komisja utrzymywała stały kontakt.
W 2017r. GKRPA zaopiniowała 3 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.
W ramach realizacji programu profilaktyki dla uczniów szkół z terenu Gminy
Dąbie sfinansowano zadania na kwotę 4.740,00 zł m.in.:
- spektakle profilaktyczne: „Magiczny kapelusz”, „ Albert i dzieciaki”, „Jeszcze jeden
dzień, jeszcze jeden sen”;
- zakup nagród w ramach programów profilaktycznych: „Zdrowy styl życia bez używek”,
„Światowy Dzień walki z AIDS”, „Dzień Zdrowego Odżywiana”, „Dzień bez papierosa”,
„Stop uzależnieniom”,
- zakup nagród na konkurs plastyczny na temat uzależnień organizowany dla dzieci ze

świetlic środowiskowych przez GKRPA,
- cykl spotkań z redaktorami Radia Zachód pt. „Żyj zdrowo i bezpiecznie z Radiem
Zachód”,
- warsztaty profilaktyczne dla rodziców: „Uzależnienia wśród młodzieży”,
- udział w Powiatowym Konkursie wiedzy i odpowiedzialności karnej i uzależnień,
- zakup materiałów i filmów profilaktycznych,
- realizacja bloku działań profilaktycznych realizowanych w SP w Dąbiu;
W ramach działań dotyczących wyjazdów na kolonie i obozy sfinansowano na
kwotę – 4.805,00 zł.:
- organizacja ferii w szkołach na terenie Gminy Dąbie (kino, lodowisko, Centrum
Przyrodnicze, Planetarium, zajęcia w szkołach),
- wypoczynek letni obóz na Ośrodku Wypoczynkowym Kołatka – 12 osób,
Ponadto sfinansowano:
- konsultacje psychologiczne dla osób z problemem alkoholowym,
- narkotesty na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrz.,
- materiały, gry edukacyjne, tablice, wyposażenie i sprzęt sportowy do świetlic
środowiskowych,
- nagrody na konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbiu,
- nagrody na „ XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy i AIDS”,
- nagrody na „Spartakiadę”
- materiały do punktu konsultacyjnego GKRPA,
- prenumerata dla szkół podstawowych miesięcznika „Głos Pedagogiczny - profilaktyka i
uzależnienia”,
- zakupiono paczki mikołajkowe dla uczniów ze szkół z terenu gminy,
W 2017r. członkowie Komisji uczestniczyli w następujących szkoleniach:
- konferencje: „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież.
Wyzwaniem dla dorosłych”,
- szkolenia: „Przemoc w rodzinie a alkohol”.
W 2017r. przeprowadzono doraźną kontrolę punktów sprzedaży alkoholu oraz
świetlic środowiskowych.
Sporządziła
Teresa Hybner

