KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W NOWYM
MIASTECZKU

PROTOKOL Nr 4/2021
z kontroli przeprowadzonej na temat:

"Kontrola realizacji zadail z Profilaktyki i Rozwi'!Z)'Wania Problemow Alkoholowych "

Nowe Miasteczko 2021 r.
Kontrolowanajednostka: Urzlld Miejski w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2,67-124 Nowe Miasteczko.

Kierownik kontrolowanej jednostki: Danuta Wojtasik - Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko;

Data rozpocz«cia czynnosci kontrolnych: 02 lipca 2021 r.
Data zakonczenia czynnosci kontroInych : 02 Iipca 2021 r.

Temat kontroIi : Kontrola kompieksowa.

KontroI« przeprowadzil Zesp61 Kontrolujl}cy w skladzie :
I) Grazyna Kwiecieii - Przewodnicz'lca Komisji Rewizyjnej, kierownik zespolu kontroIujqcego ;
2) Andrzej Biazik - Czlonek Komisji rewizyjnej;

3) Marek Miszczak - Czlonek Komisji rewizyjnej ;
4) Pawel Pawliszyn - Czlonek Komisji rewizyjnej;
5) Bozena Skoczeii - Czlonek Komisji rewizyjnej.

Wyjasnieil udzieiaIi :
I)

Danuta Wojtasik - Burmistrz Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku;

2)

Zofia Wr6bel - Pelnomocnik Burmistrza ds . Rozwi'lzywania ProbIem6w Alkoholowych

Komisja rewizyjna podczas kontroli przeanalizowala nast<rpuj'!ce dokumenty:

I) Realizacja zadan przez Gminn,! Komisj« Rozwi,!zywania Problem6w Alkoholowych z zakresu
profilaktyki i rozwiqzywania probIem6w alkoholowych w Gminie Nowe Miasteczko stan na 31 grudnia
2020 roku.

Na podstawie przeanalizowanych dokument6w komisja stwierdzila:

Realizacj a przychod6w i rozchod6w z opiat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz alkoholu oraz ilose
punkt6w sprzedazy przedstawia si« nast«puj,!co :

- 11 0 990,90 zl

1. Przychody z opiat za sprzedai napojow alkoholowych

- 11 078,16 zl

Pozostala kwota niewykorzystana w 2019 roku
2. Rozchody srodkow (zrealizowane i zaplanowane)

69946,21 zl

wtym:
Zajycia zwi(!zanie z Oddzialem Dziennym i swietliq opiekuncz(!

4 250,00 zl

Punkt konsultacyjny

3 680,00 zl

- Opinia bieglych
Projekt " W AKACJADA 2020" OPS Nowe Miasteczko
Projekt "Nie pijy - dluzej i lepiej Zyjy KGW Rej6w Projekt
"Ferie bez nalog6w" - organizowane przez GOK Projekt
"Maly kucharz" - organizowane przez OPS

560,00 zl
2 000,00 zl
3 894,92 zl
2 000,00 zl
1 937,42 zl
260,00 zl

- Oplaty s(!dowe
- Projekt GOK w swietlicy w Zukowie - warsztaty muzyczne z

3000,00 zl

elementami profilaktyki alkoholowej -

300,00 zl23

Spektakl dIa dzieci "Strach ma wielkie oczy"

885,50 zl 5

- Wynagrodzenia bezosobowe
- Szkolenia GKRP A
- Srodki wykorzystane na przeciwdzialanie COVID-19

150,00 zl5
(Ustawa Tarcza 4.0) -

64000 zl12

- Kampanie edukacyjne, p lakaty, kamizelki z logo GKRPA

460,00 zl

- Dofinansowanie ksztalcenia Instruktork i terapii uzaleznien

795,00 zl

- Pozostale wydatki (srodki Czystosci)

133.37 zl

Ogolem wydatkowano:

69 946,21 zl

Gminna Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Nowym Miasteczku z uwagi na wyjqtkowq
sytuacjy epidemicznq spowodowanq COVID-19 w znaczny spos6b miala ograniczone mozliwosci do
dzialalnosci w zakresie profilaktyki alkoholowej.
W miesiqcu marcu z uwagi na pandemiy nie odbylo si y zadne spotkanie Komisji, natomiast od miesiC)ca
kwietnia spotkania Komisji odbywaly si y w trybie stacjonamym 2 razy w miesiqcu z zachowaniem
szczegolnych zasad ochrony (maseczki plyn dezynfekujqcy i zachowanie dystansu) oraz zdalnie z
wykorzystaniem aplikacji Meet.
W 2020 roku GKRPA przeprowadzila rozmowy motywacyjno-interwencyjne z 34 osobami uzaleznionymi
od alkoholu oraz czlonkami ich rodzin , skierowano 3 osoby na badania w przedmiocie uzaleznienia od
alkoholu. Wobec 3 os6b skierowano wnioski do Sqdu Rodzinnego 0 wydanie postanowienia w celu
zobowiqzania do podjycia leczenia odwykowego. Za kazdym razem w Sqdzie Rejonowym w Nowej Soli,
Gminnq Komisjy Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych reprezentowal jej przedstawiciel.
Od stycznia do polowy marca 2020 roku w dni powszednie w budynku na stadionie sportowym odbywaly
siy zajycia na Dziennym Oddziale, w kt6rym czynny udzial braly osoby z problernern alkoholowym w
ramach terapii zajyciowej, kt6ra mala na ce lu zminimalizowanie picia alkoholu oraz zmiany sposobu
spozywania alkoholu przez osoby naduzywajqce alkohol. R6wnoczesnie prowadzone byly r6wniez zajycia
w swietlicy opiekUl1czej dia dzieci z rodzin dotkniytych problernern alkoholowym.
Od polowy marca - do konca roku 2020 w czasie' zdalnej nauki dzieci i mlodziezy w naszej gminie nie
dzialala swietlica opiekuncza dia dzieci oraz Oddzial Dzienny dia os6b z problernern
alkoholowym .
Przy Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych funkcjonowal Punkt Konsultacyjny, w
kt6rym swojq pomoc oferowal psycholog i specjalista terapii uzaleznien pan Krzysztof Dziadkiewicz. Punkt
mial siedziby w pomieszczeniu GKRPA i czynny byl w co drugq srody 2 razy w miesiqcu. W miesiqcu
kwietniu i maju oraz od pazdziemika do konca roku inaczej niz bylo to praktykowane w latach poprzednich,

Punkt Konsultacyjny dia rodzin i os6b z problernern alkoholowym dzialal zdalnie - porady byly udzielanie
telefonicznie w kazdy piqtek w godzinach 16 - 18. W 2020 roku z 81 porad i konsultacji specjalisty
skorzystalo 37 os6b.
Osrodek Pomocy Spolecznej przy wsp6lfinansowaniu GKRP A zorganizowal w czasie ferii w swietlicach
wiejskich naszej gminy projekt "Maly kucharz". Udzial w projekcie wzi€(la instruktorka terapii zaj€(ciowej
Marta Halabata, Pani kt6ra prowadzila terapi€( zaj€(ciowq w naszej swietlicy opiekunczej dia dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych z powodu naduzywania alkoho lu.
W czasie wakacji GKRPA wsp6lfinansowala projekt "WAKAC1ADA 2020", tw6rc<} kt6rego byl Osrodek
Pomocy -Spolecznej w Nowym Miasteczku. W 10 naszych solectwach organizowane byly zaj€(cia z dziecmi
i mlodziezq, gdzie opr6cz zaj€(c kulinarnych i warsztat6w z zasad dobrego zachowania prowadzone byly
przez Pani<} Mart€(, prelekcje i pogadanki na temat szkodliwosci uzywania alkoholu oraz innych uzywek.
W planach dzialan GKRPA bylo sfinansowanie program6w profilaktycznych dia dzieci i mlodziezy
szkolnej . Oferty szkoleniowe byly kierowane do pedagog6w szkolnych, kt6rym przysruguje wyb6r
najbardziej atrakcyjnej oferty odpowiedniej do wieku dzieci i mlodzieZy oraz potrzeby. Niestety pandemia
zweryfikowala plany OPS, dzieci przeszly na nauk€( zdalnq, co w znacznym stopniu uniemozliwilo
prowadzenie warsztat6w, prelekcji i projekt6w.
Czlonkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniach, co jest wymagane przepisami ustawy 0 wychowaniu w
trzezwosci i przeciwdzialania alkoholizmowi. Gminna Komisja ma swojego przedstawiciela w Gminnym
Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie .
Na dzieil 31 grudnia 2020 roku w naszej gminie funkcjonowalo 13 punkt6w sprzedaZy napoj6w
alkoholowych do spozycia poza miejscem sprzedazy oraz 3 punkty sprzedazy alkoholu przeznaczonych do
spozycia alkoholu w miejscu sprzedaZy - gastronomia.
Komisja z mocy ustawy- 0 wychowaniu w trzeZwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi wydala 9
postanowieil dotycz<}cych zgodnosci z uchwalami rady gminy w przedmiocie limit6w wydanych zezwoleil i
usytuowania miejsc sprzedazy alkoholu .
Komisja Rewizyjna nie wnosi zadnych uwag do wykonywanych przez Gminn'l Komisje Rozwi'lzywania
Problem6w Alkoholowych w Nowym Miasteczku w 2020 roku zadan zadan z Profilaktyki i
Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych .
Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:
(l

.

\ ) Po<dpis~ zespflru kontrolnego :

~ro~.i ~ ~VY\~ ~

I) GrazynaJ<t jcien - (kierownik zesporu Kontroluj<}cego) ;

~

2) Pawel Pawliszyn;~~
3) Bozena

Skoczeil. ~

4) And"oj

B;azr..:'/ff?;J

5) Marek Miszczak.
Protok6l sporz<}dzono w 4 egzemplarzach, kt6re otrzymuj<}:
I. Przewodnicz<}cy Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku,
2. Burmistrz Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku,
3. Kontrolowana lednostka,
4. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku.
Nowe Miasteczko, dnia 02 lipca 2021 r.
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