
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii za m-c czerwiec 2015 r. 
 

W dniu 09.06.2015r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bodzanowie na którym podejmowane były następujące zagadnienia: 
 
I. Bieżąca działalność Punktów Konsultacyjnych finansowanych z Funduszu Alkoholowego 
   działających przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie. 
 
W Punkcie Konsultacyjnym w Nowym Miszewie odbyły się 3 spotkania grupowe otwarte z 
terapeutą uzależnień. W zajęciach w dniu 4.06.2015 uczestniczyło 10 osób w tym 1 kobieta , 
11.06.2015 – 7 osób w tym 1 kobieta, 18.06.2015 - 9 osób w tym 1 kobieta. 
W Punkcie Terapeutyczno-Konsultacyjnym w Bodzanowie na zajęcia indywidualne z terapeutą 
uzależnień zgłosiło się 3 mężczyzn. 
Z porad psychologa w ramach zajęć indywidualnych skorzystało : 
Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie -9 uczniów 
Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie - 16 uczniów 
oraz w GOPS Bodzanów -4 osoby 
 
II. Szkolenia. 

 
W dniu 30 czerwca na sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się szkolenie sprzedawców 
alkoholu.Podczas szkolenia przedsiębiorcy otrzymali materiały edukacyjne dotyczące Kampanii 
„Przeciw pijanym kierowcom” oraz poradniki „Dlaczego nie sprzedawać alkoholu nieletnim”. 
 
Pani Paulina Janowska pracownik Urzędu Gminy w Bodzanowie  uczestniczyła 30 czerwca w 
Płocku w szkoleniu na temat „Kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży oraz 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”. 
 
III. Wniosek Komisji o przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych. 
 
Komisja podjęła decyzję o przeprowadzeniu diagnozy problemów społecznych  na terenie Gminy 
Bodzanów.Wg rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
każdy gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych powinien zawierać właśnie taką 
diagnozę, ponieważ tylko w odniesieniu do  przeprowadzonej diagnozy możliwe jest planowanie 
właściwych działań profilaktycznych. Uzyskana diagnoza pozwoli nam na opracowanie 
poprawnego programu na rok 2016. W okresie  czerwiec-wrzesień 2015 zostanie przebadana 
wybrana grupa mieszkańców gminy, uczniów oraz sprzedawców alkoholu. W m-cu czerwcu zostali 
przebadani uczniowie szkół na terenie gminy Bodzanów w formie ankiety elektronicznej, natomiast 
pozostałe grupy przebadane zostaną na podstawie ankiety papierowej. 
Realizatorem badań i autorem diagnozy jest Oficyna Profilaktyczna z Krakowa. 
Koszt diagnozy 1800 zł. 
Opracowaną diagnozę uzyskamy do dnia 30 września 2015r. 
 

IV. Wniosek o wykonanie zabiegu implantacji. 
 
W m-cu czerwcu do komisji wpłynął wniosek o dofinansowania zabiegu implantacji dla  
kobiety w wieku 31 lat z problemem alkoholowym. 
Komisja przyznała dofinansowanie w wys. 400 zł. 
 



 
V.Wnioski o dofinansowanie 

 
W czerwcu złożono następujące wnioski: 
 
Wniosek Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie o dofinansowanie do organizacji II Festynu 
Rodzinno-Profilaktycznego. 
Komisja przyznała 500 zł. 
Komisja wraz z GOPS w Bodzanowie oraz wolontariuszami Centrum Wolontariatu brali czynny 
udział w festynie promując Kampanię Społeczną „Postaw na Rodzinę” 
 
Wniosek Szkoły Podstawowej w Bodzanowie o dofinansowanie konkursu plastycznego dla dzieci 
w zakresie programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”. 
Komisja przyznała 300 zł. 
 
VI. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”. 
 
W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku - Sekcją Oświaty 
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w zakresie udostępniania  bezpłatnych materiałów profilaktycznych 
dla potrzeb  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie , GOPS w 
Bodzanowie oraz  dla Punktów Konsultacyjnych zaangażowaliśmy się w Ogólnopolski Program 

Edukacyjny „Trzymaj Formę”. 
Zadaniem tego programu jest kształcenie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich 
rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety dotyczącej zasad 
żywienia. 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przekazała komisji materiały profilaktyczne w formie plakatów 
i poradników. 
 
VII.Postanowienie o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 
 

W m-cu czerwcu komisja pozytywnie zaopiniowała postanowienie dot. wydania jednorazowego 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 
 

VIII.Akcja „bezpieczne wakacje.pl” 
 
Komisja zakupiła na kwotę 44 zł materiały edukacyjne oraz prawa do udziału w akcji bezpieczne 
wakacje.pl. Materiały edukacyjne zostały przekazane do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 
Bodzanowie w celu podjęcia odpowiednich działań. 
Zapraszamy wszystkich na stronę www.bezpiecznewakacje.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundusz alkoholowy 

Faktyczne wydatki w m-cu czerwiec 2015 
 
Wyszczególnienie Kwota 

Wynagrodzenie GKRPA 760,00 
Umowa zlecenie terapeuty w Nowym Miszewie 480,00 
Konsultacje psychologiczne (Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Bodzanowie) 1 800,00 
Konsultacje dot.motywacji do leczenia za maj-czerwiec 
(Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Bodzanowie)  

960,00 

Festyn Rodzinno-Profilaktyczny w Nowym Miszewie 500,00 
Zabieg implantacji 400,00 
Zakup energii (świetlice na terenie Gminy Bodzanów) 616,25 
Konkurs plastyczny „Trzymaj Formę” 
Szkoła Podstawowa Bodzanów 

300,00 

Akcja Charytatywna „Nakrętka na wagę ” 
Szkoła Podstawowa Bodzanów 

200,00 

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” 
Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie 

203,85 

Piknik Rodzinno-Profilaktyczny w Pepłowie 1 199,33 
Festiwal Piosenki Rozmaitej w Nowym Miszewie 598,77  
Warsztaty plastyczno-fotograficzne Nowe Miszewo 500,03 
Spotkanie z poetą –Szkoła Podstawowa w Bodzanowie 150,10 
Dofinansowanie wycieczki –Szkoła Podstawowa Cieśle 500,00 
Łącznie 9 168,33 
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