
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
Gminnej Komisji Rozwi  ązywania Problemów Alkoholowych  

z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwi  ązywania Problemów Alkoholowych oraz   
Przeciwdziałania Narkomanii za m-c  wrzesień 2015 r.

  W  dniu  8.09.2015  odbyło  się  posiedzenie Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych w Bodzanowie.
Na posiedzeniu komisji podejmowane były następujące zagadnienia:

1. 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 3.09.2015r. uczestniczyło 6 mężczyzn, 10.09.2015 – 
6 osób w tym 1 kobieta, 24.09.2015 – 7 osób w tym 1 kobieta.

W Punkcie  Terapeutyczno-Konsultacyjnym w Bodzanowie  na  zajęcia  indywidualne  z  terapeutą 
uzależnień w m-cu wrześniu zgłosił się 1 mężczyzna.

W m-cu wrześniu Kierownik GOPS w Bodzanowie ogłosiła konkurs na stanowisko psychologa 
w wyniku którego od 1.10.2015r. będzie prowadzona terapia psychologiczna dla osób i rodzin 
z problemem alkoholowym w GOPS Bodzanów oraz w gimnazjach na terenie gminy Bodzanów. 

2. Działania dot. prowadzenia Kampanii Społecznej „Przeciw pijanym kierowcom”.

W ramach  kampanii  komisja  zakupiła  nagrody  dla  uczestników  konkursu  plastycznego  „Moje 
bezpieczeństwo  w  ruchu  drogowym”  ,który  przeprowadzili  pracownicy   Gminnego  Centrum 
Kultury i Sportu w Bodzanowie. Nagrody zostały wręczone dla trojga dzieci w trzech kategoriach 
wiekowych w dniu 26.09.2015r. na Pikniku Rodzinnym w Bodzanowie. 

3. Wniosek o leczenie.

Na posiedzenie komisji w dniu 8.09.2015r. wezwano 3 osoby w celu przeprowadzenia rozmowy 
motywacyjnej w związku ze zgłoszonym  wnioskiem o leczenie uzależnienia.

4. Wniosek o dofinansowanie.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie złożyła wniosek o przyznanie 
środków finansowych na organizację Pikniku Rodzinnego w dniu 26.09.2015r. 
Komisja przyznała kwotę 700 zł.

5. Wnioski do Sądu Rejonowego w Płocku o leczenie odwykowe.

W dniu 29.09.2015r. komisja złożyła 2 wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego 
dla  dwóch mężczyzn w wieku 50 i 47 lat.



6. Postanowienia o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała 3 postanowienia dla 2 podmiotów w tym 2 postanowienia 
dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

7. Wycieczka dla wolontariuszy.

 W dniach 17-18 wrzesień 2015r. odbyła się wycieczka z warsztatem profilaktycznym dla 
wolontariuszy z gimnazjum w Bodzanowie i  Nowym Miszewie do Mikołajek na Mazurach. 

8. Diagnoza problemów społecznych.

W  m-cu  wrześniu  otrzymaliśmy  diagnozę  społeczną,  którą  przeprowadziła  dla  nas  Oficyna 
Profilaktyczna w Krakowie w okresie od czerwca do września 2015r. 
Informację o aktualnych problemach społecznych Gminy Bodzanów i rekomendacjach do realizacji 
w ramach profilaktyki można przeczytać na stronie internetowej gminy Bodzanów w zakładce : 
Współpraca / Profilaktyka społeczno-zdrowotna.

http://bodzanowpl.nazwa.pl/2015/09/Diagnoza%20profilaktyczna.pdf

                                                                                          Mirosława Żaglewska

                                                                                     Przewodnicząca Gminnej Komisji
                                                                                          Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Fundusz alkoholowy
Wydatki w miesiącu wrzesień 2015

Wyszczególnienie Kwota
wynagrodzenie GKRPA 760,00
umowa zlecenie – terapeuta w Nowym Miszewie za okres lipiec,sierpień i wrzesień  2015
wycieczka z warsztatem profilaktycznym dla wolontariuszy 17-18.09.15
nagrody w konkursie "Moje bezpieczeństwo w ruchu drogowym" 325,98

960,00
diagnoza problemów społecznych dla  Gminy Bodzanów
usługi sanitarne - I Bieg Bodzanowski 334,80

Razem

1 440,00
3 824,70

konsultacje dotyczące motywacji do leczenia - psychoedukacja za okres sierpień i 
wrzesień 2015-Punkt Konsultacyjny w Bodzanowie

1 800,00

9 445,48

http://bodzanowpl.nazwa.pl/2015/09/Diagnoza%20profilaktyczna.pdf

