SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU
ZA ROK 2020
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 2020r. zawarto 7 umów zleceń na prowadzenie zajęć w świetlicach
środowiskowych w miejscowościach: Połupin, Pław, Nowy Zagór, Szczawno, Gronów,
Trzebule i Kosierz.
GKRPA w Dąbiu w okresie sprawozdawczym składała się z 4 członków.
W 2020r. GKRPA wezwała i przeprowadziła rozmowy z 16 osobami, które
nadużywają alkoholu i narkotyków, zostały zgłoszone przez członków rodzin lub inne
instytucje w celu objęcia ich dobrowolnym lub przymusowym leczeniem:
- 6 osób podjęło terapię odwykową oraz skorzystało z pomocy psychologa w ośrodku
terapeutycznym MedicStan i Horyzont-Bis w Krośnie Odrz.,
- 1 osoba przebywała na Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ciborzu,
- wobec 1 osoby skierowano sprawę do Sądu Rodzinnego,
- z pozostałymi osobami Komisja utrzymywała stały kontakt.
W 2020r. GKRPA zaopiniowała 8 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Wydatki GKRPA w Dąbiu – (nie wykorzystano kwoty 6.238,02 zł):
4.500,00 zł – przeciwdziałanie narkomanii – zakup 40 narkotestów na potrzeby Komendy
Powiatowej Policji w Krośnie Odrz., programy profilaktyczne z zakresu narkomanii
przeprowadzone w Szkołach Podstawowych,
16.787,50 zł – wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowych,
892,20 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
88,20 zł – składki na Fundusz Pracy,
10.225,00 zł – wydatki na rzecz osób fizycznych,
117,01 zł – delegacje,
11.205,51 zł - zakup usług pozostałych – organizacja ferii w szkołach z terenu Gminy Dąbie
(kino, lodowisko, Centrum Przyrodnicze, Planetarium, zajęcia w szkołach), koszty dostawy
zamówionych materiałów profilaktycznych, spektakle profilaktyczne, warsztaty
rekomendowane przez PARPA – „Debata” i „Unplugged”, szkolenia dla członków komisji
i opiekunów świetlic, organizacja wyjazdu do Majalandu dla dzieci ze świetlic
środowiskowych – wynajem autobusów, organizacja pobytu dla dzieci z Gminy Dąbie na
Ośrodku Wypoczynkowym TEMAR „Wakacyjna Integracja”, warsztaty „Przeciwdziałanie
agresji i przemocy oraz budowanie tolerancji i komunikacji wśród dzieci i młodzieży” dla
dzieci ze świetlic środowiskowych,
34.616,50 zł - zakup materiałów i wyposażenia – materiały na doposażenie świetlic
środowiskowych (materiały, gry edukacyjne, wyposażenie i sprzęt do świetlic
środowiskowych), nagrody za udział w turniejach, konkursach plastycznych
i profilaktycznych, materiały edukacyjne do Szkół Podstawowych, materiały promocyjne
na potrzeby punktu konsultacyjnego GKRPA, bilety wstępu do Majalandu, upominki dla
dzieci z okazji Mikołajek,
W ramach planu wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii poniesiono 28.740,30 zł na

działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
 zakup laptopów niezbędnych do zdalnego wykonywania obowiązków dla pracowników
Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej,
 zakup materiałów na szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców oraz pracowników
jednostek organizacyjnych Gminy,
 zakup środków dezynfekujących na potrzeby świetlic środowiskowych,
 zakup usługi dezynfekcji przystanków autobusowych.
Podstawą wykorzystania dochodów z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 był obowiązujący do
dnia 31 grudnia 2020 r. art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1842 ze zm.),.
W 2020r. członkowie Komisji uczestniczyli w konferencji dotyczącej uzależnień oraz
przeprowadzili doraźną
kontrolę świetlic środowiskowych. Ponadto zostały
przeprowadzone 2-dniowe warsztaty profilaktyczne na Ośrodku Wypoczynkowym
„TEMAR” – „Profilaktyka nad wodą”.
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