
Sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w sprawie realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

za okres od 1 grudnia 2015r. do 28 grudnia 2015r.

W dniu 8.12.2015 odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bodzanowie.

W trakcie spotkań podejmowane były następujące zagadnienia:
1. Bieżąca działalność Punktów Terapeutyczno-Konsultacyjnych finansowanych z Funduszu 
Alkoholowego działających przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie.
W Punkcie Terapeutyczno-Konsultacyjnym w Nowym Miszewie odbyły się łącznie 3 spotkania
grupowe otwarte  z terapeutą uzależnień.
W zajęciach uczestniczyła następująca liczba osób:
3.12.2015 r. - 5 osób w tym 1 kobieta
10.12.2015 r. - 7 osób w tym 1 kobieta
17.10.2015 r. - 7 osób w tym 1 kobieta

W zajęciach z psychologiem uczestniczyło  36 osób (Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie 
i Nowym Miszewie oraz GOPS Bodzanów).

2.Dzień wolontariusza.
W  dniu  4.12.2015  r.  Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Bodzanowie 
zorganizowali ze środków funduszu alkoholowego dzień wolontariusza w Gminie Bodzanów.

3.Materiały profilaktyczne.
W dniu  4  grudnia  2015  r.  przekazano  do  Publicznego  Gimnazjum  w  Bodzanowie  i  Nowym 
Miszewie film profilaktyczny „Zaplątani w sieci- Cyber przemoc” oraz materiały dot. narkotyków. 

4.Program Wzmacniania Rodziny. 
W dniu 11-12 grudnia br. odbyło się szkolenie, które  poprowadziła fundacja na rzecz zapobiegania 
narkomanii “Maraton” z Warszawy dla 15 nauczycieli z terenu Gminy Bodzanów. 
W  trakcie  szkolenia  przekazano  również  materiały  edukacyjne  dla  szkół  na  temat  kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która będzie prowadzona na terenie szkół od 2016r. 

5.Wnioski o leczenie.
14 grudnia br. złożono jeden wniosek o leczenie uzależnienia od alkoholu dla mężczyzny w wieku 
34 lata.

6.Wnioski o dofinansowanie.
W  dniu  7.12.2015r.  GCKiS  w  Bodzanowie  złożyło  wniosek  o  dofinansowanie  akcji  „  Moja 
Rodzinna Wigilia”.Komisja przyznała 200 zł.

Wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo „Nasza Szkoła” na zakup nagród 
dla  dzieci  z  rodzin  alkoholowych  biorących  udział  w  festiwalu  kolęd  i  pastorałek,  komisja 
przyznała 500 zł. 

Komisja  pozytywnie zaopiniowała wniosek Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w Gostyninie  o pomoc 
finansową dla oddziału leczenia uzależnień, na którym przebywali w ciągu całego roku  mieszkańcy 
Gminy Bodzanów. Komisja przyznała kwotę 300 zł.
Pomoc finansowa dla oddziału leczenia uzależnień jest zgodna z art.  114 ustawy o działalności 



leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905.).

7.Postanowienia
Komisja na posiedzeniu w dniu 8.12.2015 r. pozytywnie zaopiniowała wnioski złożone o wydanie 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W sposób ciągły utrzymywana jest  korespondencja z  Sądem Rejonowym w Płocku w zakresie 
prowadzonych spraw dot. leczenia zgłoszonych przez komisję osób.

Pozostałe zobowiązania do zapłaty do 31.12.2015 r. wynoszą ok. 600 zł.

Na  dzień  28.12.2015  r.  pozostała  kwota  nie  wydatkowana  w  wysokości  ok.  2600  zł  00gr.  W 
związku z tym w dniu jutrzejszym tj.  29 grudnia br.  zostaną zakupione paczki noworoczne dla 
siedmiorga dzieci. Dzieci pochodzą z rodzin osób uzależnionych, które  zostały zgłoszone w 2015r. 
do podjęcia leczenia. Pomocą  w tym zakresie objęte będą 4 rodziny z dziećmi.
W ramach paczki planujemy zakup rodzinnych gier edukacyjnych, słodyczy i sprzętu sportowego.

Zakupione  również  będą  materiały  biurowe  dla  potrzeb  obsługi  Funduszu  Alkoholowego  oraz 
zadań związanych z obsługą prowadzonej profilaktyki.

Fundusz alkoholowy
Wydatki w grudniu 2015

Wyszczególnienie Kwota
wynagrodzenie GKRPA 880,00
wynagrodzenie – terapeuta uzależnień w Nowym Miszewie za IV kwartał
wynagrodzenie -  psycholog
Organizacja Dnia Wolontariusza
szkolenie nauczycieli ( serwis obiadowy i kawowy  11 i 12 grudnia br.) 540,35

koszulki dla nieformalnej grupy biegaczy
129,87

szkolenie nauczycieli "Program wzmacniania rodziny"
nagrody dla wolontariuszy -książki albumy podróżnicze 56 szt
pomoc dla oddziału leczenia uzależnień w Gostyninie 300,00

Razem

1 440,00
1 800,00
1 651,66

Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół na 2016 r. -kampania "Zachowaj 
Trzeźwy Umysł" 4 920,00

2 499,75
antyrama (Moja rodzinna wigilia) dla GCKiS 

7 295,00
1 841,44

23 298,07


