SPRAWOZDANIE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Płużnicy w roku 2013 zajmowała się realizacją programu, który został
przyjęty Uchwałą Nr XXII/175/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012 roku.
W ramach realizacji programu pomoc terapeutyczną oraz pomoc prawną dla osób
uzależnionych oraz dla osób doświadczających przemocy domowej następowała poprzez
działający w Gminnym Centrum Informacji w Płużnicy Punkt konsultacyjny
prowadzony przez Pana Roberta Żychowskiego instruktora terapii. W ramach działalności
Punktu realizowano sesje zgodnie z założeniami projektu „Moja Decyzja”. Punkt
funkcjonował w każdą środę w godzinach od 12.00 do 15.00 i zostały zorganizowane
następujące zadania:
- 53 konsultacje indywidualne dla osób nadużywających alkoholu (16 osób)
- 4 konsultacji w sprawie przemocy (2 osoby)
- 8 konsultacji dla osób współuzależnionych (4 osoby)
- 2 konsultacja dla osób z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) (2
osoby)
- konsultacje w ramach grupy AA dla 3 osób.
Łącznie z oferty Punktu Konsultacyjnego skorzystały 23 osoby, którym udzielono 67
konsultacji.
Członkowie GKRPA zajmowali się rozpatrywaniem wniosków dotyczących
nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Płużnica. Do Gminnej Komisji
wpłynęło 28 wniosków. Gminna Komisja zaopiniowała również 6 wniosków na
sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 4 pozwolenia na sprzedaż jednorazową podczas
festynów i imprez lokalnych.
W 2013 od stycznia do maja i w miesiącu grudniu funkcjonowały cztery świetlice
środowiskowe w miejscowościach Działowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska i
Bartoszewice, w których prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od grudnia 2013
r. rozpoczęły także działalność świetlice w Płużnicy, Orłowie i Wiewiórkach. W
świetlicach tych zatrudnieni na umowę zlecenie opiekunowie prowadzili zajęcia,
pomagali w odrabianiu lekcji, organizowali czas wolny. Oprócz nauki organizowane
również były przeróżne konkursy, wyjazdy i spotkania, na które kupowane były
upominki i słodycze dla dzieci. Środki w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych były również przeznaczane na dożywianie uczestników zajęć,
zakup biletów wstępu, usługi transportowe, remonty w świetlicach, zakup opału do
świetlic.
Ponadto 3 razy w tygodniu w okresie od stycznia do kwietnia i od października do
grudnia odbywały się zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w Płużnicy we wtorki i
czwartki po 3 godziny oraz we wtorek na sali gimnastycznej w Nowej Wsi Królewskiej
również po 3 godziny. Zajęcia prowadzone są w ramach umowy zlecenia przez
nauczycieli wychowania fizycznego.
W ramach realizowanego przez komisję programu rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii finansowane były również takie działania jak:
funkcjonowanie ''Niebieskiej linii''
zorganizowanie kolonii w Orłowie dla grupy ,
zorganizowanie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym
w Nowej Wsi Królewskiej spektakli profilaktycznych i warsztatów z zakresu
uzależnień,
szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach
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Od 22 do 27 lipca w Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie odbyły się bezpłatne
kolonie dla dzieci z terenu Gminy Płużnica. W koloniach wzięło udział 30 uczniów szkół
podstawowych w wieku od 7 do 14 lat. Dzieci od poniedziałku do soboty uczestniczyły
w grach i zabawach integracyjnych, w wycieczkach, zaś w wolnym czasie korzystały z
zaplecza CEO. Atrakcje kolonii to:
wycieczka do kręgielni Mango w Wąbrzeźnie,
− zwiedzanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.
− wycieczka do Torunia, (kino,zwiedzanie domu Kopernika i Toruńskiej Starówki)
− dogoterapia prowadzona przez Małgorzatę Burchardt-Topolewska ze swoim
czworonożnym przyjacielem – Aksą.
− dyskoteka,
− pływalnia,
− wycieczka do Gdańska. Uczestnicy kolonii odwiedzili zoo w Oliwie, a także
spichlerz „Błękitny Baranek”,
− ognisko.
Podczas kolonii dzieci miały zapewnione wyżywienie i opiekę.
WYDATKI GKRPA w 2013 r. wyniosły 71.134,68 zł
1. Niebieska linia – 250,00 zł
2. Umowy zlecenia (wynagrodzenie i pochodne dla opiekunek) – 30.589,88 zł
kierownik kolonii – 800,00
wychowawcy kolonii – 3 X 600,00 = 1800,00
opiekunki świetlic i zajęć sportowych – 30 zł/godz.
3. Zakup materiałów (wyżywienia podczas zajęć, materiałów papierniczych, gier
planszowych, węgla itp) - 15.599,00 zł
zakup węgla – 700,00
materiały do naprawy komina w Bartoszewicach - 680,00
zakup grzejnika - 493,48
4. Zakup usług (spektakle i warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze szkół z terenu Gminy
Płużnica, usługi transportowe, prowadzenie punktu konsultacyjnego) – łącznie 18.509,80
zł,
usługi transportowe – 1.100,00
punkt konsultacyjny – 6.600,00
szkolenie opiekunek świetlic – 1.100,00
wyżywienie podczas kolonii – 3.900,00
spektakle profilaktyczne – 2.740,00
bilety na basen, hopland – 512,00
bilety wstępu podczas kolonii – 1905,98
5. Usługi remontowe – 5.906,00
malowanie świetlicy Mgowo – 1000,00
wymiana instalacji elektrycznej Mgowo – 2.506,00
malowanie świetlicy w Bartoszewicach – 2400,00
6. Opłata sądowa w wysokości 280,00 zł za złożenie 7 wniosków do Sądu
Rejonowego w Wąbrzeźnie o zastosowanie przymusowego leczenia

