Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Płużnicy w roku 2018 zajmowała się realizacją programu, który został przyjęty Uchwałą Nr
XLII/286/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018
rok.
W ramach realizacji programu pomoc terapeutyczną oraz pomoc prawną dla osób
uzależnionych oraz dla osób doświadczających przemocy domowej następowała poprzez działający
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy Punkt konsultacyjny prowadzony
przez instruktora terapii Roberta Żychowskiego. W ramach działalności Punktu realizowano sesje
zgodnie z założeniami projektu „Moja Decyzja”. Zakres pomocy obejmuje zajęcia
psychoedukacyjne, konsultacje terapeutyczne, wsparcie, pomoc prawną, zasady interwencji,
kierowanie i motywacja do podjęcia leczenia w specjalistycznych placówkach. Punkt funkcjonował
w każdą środę w godzinach od 12.00 do 15.00 i zostały zorganizowane następujące zadania:
Udzielono konsultacji indywidualnych:
- 67 konsultacji indywidualnych dot. nadużywania alk. (11 osób)
- 7 konsultacji dla osób współuzależnionych (1 osoba)
- 7 konsultacji dla ofiar przemocy (1 osoba),
Łącznie z oferty Punktu Konsultacyjnego w Płużnicy skorzystało 13 osób. Udzielono 81 konsultacji
indywidualnych dla osób nadużywających alkoholu, współuzależnionych i ofiar przemocy.
Członkowie GKRPA odbywali protokołowane posiedzenia podczas których zajmowali się
rozpatrywaniem wniosków dotyczących nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy
Płużnica. Gminna Komisja wydała 7 postanowień, w których zaopiniowała wnioski na sprzedaż
napojów alkoholowych i odbyła 4 posiedzenia.
W 2018 r. funkcjonowały 3 świetlice środowiskowe w następujących miejscowościach:
Orłowie, Nowej Wsi Królewskiej i Wieldządzu. W świetlicach prowadzone były zajęcia dla dzieci i
młodzieży. Zajęcia prowadzili opiekunowie – nauczyciele zatrudnieni na umowę zlecenie. W
trakcie zajęć dzieci mają możliwość odrabiania lekcji, przygotowują przedstawienia, organizowane
są konkursy, wyjazdy i spotkania, na które kupowane były upominki i słodycze dla dzieci. Środki
przeznaczone na działalność komisji były również przeznaczane na dożywianie uczestników zajęć,
zakup biletów wstępu, usługi transportowe, drobne remonty w świetlicach, zakup opału,
wyposażenie świetlic w sprzęt i meble.
W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecono realizację zadania
„Kolonie letnie” tj. wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Płużnica oraz „Program zajęć
sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym – Warto żyć na
sportowo”. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej wsi Królewskiej realizowała zadanie „Kolonie
letnie”. Celem zadania było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez
organizację profilaktyczno-terapeutycznych kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Płużnica. W
okresie realizacji zadania od 23 lipca do 31 sierpnia osiągnięto zamierzony cel poprzez organizację
10-dniowego wypoczynku letniego dla 45 dzieci, w tym 21 z rodzin dysfunkcyjnych. Wartość
projektu wynosiła 28 615,00 zł, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica 10 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Płużnica” realizował zadanie „Program zajęć sportowych
realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym – Warto żyć na sportowo”.
Celem zadania był rozwój profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym,
poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Płużnica. W okresie realizacji zadania od 1 lutego do 15 grudnia osiągnięto zamierzony cel poprzez
realizację programu profilaktycznego, w tym organizację 72 zajęć sportowych po 3 godz. każde dla
45 uczestników (3 grupy po 15 osób) oraz organizację 2 pikników sportowych. Wartość projektu

wynosiła 9 543,49 zł, w tym dotacja ze środków gminy Płużnica 8 000,00 zł.
W ramach realizowanego przez komisję programu rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii finansowane były również takie działania jak, spektakle i warsztaty profilaktyczne w
szkołach na terenie Gminy Płużnica i funkcjonowanie „niebieskiej linii”.
Środki finansowe na realizację powyższych zadań były wydawane racjonalnie. Niewykorzystanie
środków spowodowane było m.in. zaprzestaniem funkcjonowania świetlic środowiskowych w
Mgowie, Działowie, Wiewiórkach.
Klasyfikacja budżetowa
Dział

Rozdział

Nazwa

Paragraf

851

Wysokość
wydatków
poniesionych w
2018 r.

Ochrona zdrowia
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2330

Niebieska linia

2820

Dotacja na organizacje kolonii letnich i zajęć
sportowych

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne od umów
zleceń

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

4170

Wydatki osobowe (umowy zlecenia opiekunów na
świetlicach oraz podczas kolonii)

4190

Nagrody konkursowe

4210

Zakup materiałów (materiały papiernicze, artykuły
plastyczne, bilety wstępu, opał, meble, art.
spożywcze itp.)

6 642,27

4220

Zakup żywności

1 626,82

4300

Zakup usług (prowadzenie punktu konsultacyjnego,
usługi transportowe, spektakle profilaktyczne,
warsztaty

85153

242,70
18 000,00

12 450,00
0,00

31 042,45

Zwalczanie narkomani
4300

Zakup usług

1 000,00

