
Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego i świetlic środowiskowych  

z uwzględnieniem kosztów utrzymania świetlic, punktów konsultacyjnych i innych 

kosztów związanych z działalnością Komisji w 2021 roku 

 

Podstawy prawne działalności: 

 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałania alkoholizmowi, 

2. Uchwała nr XXX/212/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 października 2020 roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021, 

3. Zarządzenie nr 149/2019 Wójta Gminy Czarnków z dnia 21 listopada 2019 roku  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic Środowiskowych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Czarnków, 

4. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2019 roku oraz 

zarządzenie nr 438/2021 Wójta Gminy Czarnków z dnia 7 września 2021 r. w sprawie 

powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

5. Uchwała nr LVI/441/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2018 roku  

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Czarnków. 

 

Wydatki zakwalifikowane w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

 

Dział 851 - rozdział 85154 – §4110  Składki na ubezpieczenie społeczne 

Plan:  3.800,00 zł 

Wykonanie: 2.299,74 zł (60,52%) 

 

Dział 851 - rozdział 85154 – §4120  Składki na Fundusz Pracy 

Plan:  500,00 zł 

Wykonanie: 308,13 zł (61,63%) 

 

Składki ZUS (rentowa, emerytalna) oraz na fundusz pracy stanowią pochodne od umów 

cywilnoprawnych zawartych z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości i porządku 

w świetlicach środowiskowych; osobą, której zlecono remont świetlicy środowiskowej  

w Brzeźnie, a także z sekretarzem Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za obsługę administracyjną Komisji.  

 

Dział 851 - rozdział 85154 – §4170  Wynagrodzenia bezosobowe 

Plan:  32.500,00 zł 

Wykonanie: 28.661,35 zł (88,19%) 

 



Wydatki w tej klasyfikacji dotyczyły wypłat za posiedzenia dla członków Gminnej 

Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wypłat dla zespołu 

motywującego za przeprowadzone rozmowy motywujące z osobami zgłoszonymi do Komisji, 

wynagrodzeń dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku w świetlicach 

środowiskowych; osoby, której zlecono remont świetlicy środowiskowej w Brzeźnie, 

wynagrodzenia dla sekretarza Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za obsługę administracyjną Komisji. 

 

Dział 851 - rozdział 85154 – §4210  Zakup materiałów i wyposażenia 

Plan:  18.379,00 zł 

Wykonanie: 10.089,72 zł (54,90%) 

 

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowane zostatały zgodnie  

z potrzebami. Wydatki dotyczyły zakupu niezbędnych środków czystości do świetlic 

środowiskowych, opału, lamp, mebli, tablic korkowych i artykułów do napraw pomieszczeń  

w świetlicy środowiskowej w Brzeźnie i Walkowicach. Zakupiono także materiały 

profilaktyczne oraz książki z zakresu uzależnień, które zostały rozdysponowane do szkół 

podstawowych z terenu Gminy Czarnków oraz do instytucji współpracujących z Komisją.  

 

Dział 851 - rozdział 85154 – §4260  Zakup energii 

Plan:  10.000,00 zł 

Wykonanie: 3.889,06 zł (38,89%) 

 

Wydatki dotyczą opłat stałych, za wodę oraz pobór energii elektrycznej w świetlicach 

środowiskowych. 

 

Dział 851 - rozdział 85154 – §4270  Zakup usług remontowych 

Plan:  58.400,00 zł 

Wykonanie: 54.414,27 zł (93,18%) 

 

Wydatki związane z usługami remontowymi tj. generalny remont świetlicy 

środowiskowej w Walkowicach.  

 

Dział 851 - rozdział 85154 – §4300  Zakup usług pozostałych 

Plan:  49.583,42 zł 

Wykonanie: 39.095,65 zł (78,85%) 

 

Wydatki dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usług dostarczania 

wody, opłat za usługę dystrybucji energii, przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla 

uczniów szkoły w Sarbi i Hucie, przebudowa studzienki przy świetlicy w Walkowicach, montaż 

rolet w świetlicy w Walkowicach, przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Czarnków oraz za stałą pomoc psychologiczną dla 

uzależnionych i współuzależnionych w ramach działania Gminnego Punktu Konsultacyjno – 

Informacyjnego. 

 

Dział 851 - rozdział 85154 – §4360  Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 



Plan:  4.738,00 zł 

Wykonanie: 3.453,16 zł (72,88%) 

 

Wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym abonament za internet  

w świetlicach środowiskowych. 

 

Dział 851 - rozdział 85154 – §4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 

Plan:  5.379,00 zł 

Wykonanie: 3.573,58 zł (66,44%) 

 

Wydatki dotyczą opłat za wydanie opinii psychologiczno – psychiatrycznej 

sporządzanej na podstawie badania przez biegłego sądowego dla osób uzależnionych od 

alkoholu. 

 

Dział 851 - rozdział 85154 – §4400 Opłaty czynszowe 

Plan:  10.701,00 zł 

Wykonanie: 10.701,00 zł (100%) 

 

Wydatki dotyczą comiesięcznego czynszu dzierżawy za lokal użytkowy, w którym 

mieści się Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny. Pomieszczenia lokalu służą 

uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Umowa pomiędzy 

Gminą Miasta Czarnków a Gminą Czarnków – lokal użytkowy przy ul. Browarnej 6  

w Czarnkowie. 

 

Dział 851 - rozdział 85154 – §4430 Różne opłaty i składki 

Plan:  1.000,00 zł 

Wykonanie: 512,00 zł (51,20%) 

 

Wydatki z zakresu opłat różnych i składek zrealizowane zostatały zgodnie z potrzebami. 

Wydatki dotyczą opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza za 2021 rok oraz opłat od 

wniosków kierowanych do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego wobec uzależnionych 

od alkoholu. 

 

Dział 851 - rozdział 85154 – §4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

Plan:  5.200,00 zł 

Wykonanie: 3.184,00 zł (61,23%) 

  

Wydatki związane ze szkoleniami członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika Urzędu Gminy Czarnków 

wydającego zezwolenia na alkohol. 

 

 

Pozostałe informacje: 

1. Na terenie Gminy Czarnków działają 3 świetlice środowiskowe: 

a) Świetlica Środowiskowa w Brzeźnie, 



b) Świetlica Środowiskowa w Zofiowie, 

c) Świetlica Środowiskowa w Walkowicach. 

2. W związku z pandemią COVID-19 działalność świetlic środowiskowych została 

zawieszona od połowy marca 2020 roku do stycznia 2022 roku. 

Czas ten wykorzystano na prace związane z generalnym remontem dwóch świetlic 

środowiskowych, w których odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarnków. Obejmował on świetlice w Brzeźnie oraz 

Walkowicach, gdzie gruntownie odnowiono pomieszczenia oraz zakupiono niezbędne 

meble i wyposażenie. Świetlica środowiskowa w Zofiowie, która także została częściowo 

umeblowana, obecnie czeka na generalny remont – został złożony wniosek  

o dofinansowanie tego przedsięwzięcia do Urzędu Marszałkowskiego. Całkowity koszt 

inwestycji to blisko 80 tyś. zł. W dniu 14 stycznia br. Wójt Gminy Czarnków Pan Bolesław 

Chwarścianek wraz z Zastępcą Wójta Panią Moniką Piotrowską, Kierownikiem Referatu 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Panią Joanną Mazur oraz Przewodniczącą 

Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią 

Grażyną Dzikowską udali się z wizytą do odnowionych świetlic, stwierdzając ich gotowość 

do działania i rekrutowania nowych uczestników na zajęcia. Obecnie zajęcia odbywają się 

w każdej ze świetlic zgodnie z poniższą rozpiską: 

 

ZOFIOWO 

Wtorek 15.30 – 18.00 (dzieci młodsze) 

Czwartek 16.00 – 19.30 (dzieci starsze) 

BRZEŹNO 

Poniedziałek 16.00 – 18.30 

Środa 16.00 – 18.30 

Piątek 16.00 – 18.00 

WALKOWICE 

Poniedziałek 15.30 – 17.30 

Środa 15.30 – 17.30 

Piątek 15.30 – 17.30 

 

Mamy nadzieję, że poprawa warunków lokalowych oraz odpowiednie wyposażenie 

przełożą się na frekwencję oraz efektywną edukację i profilaktykę dzieci i młodzieży  

z Gminy Czarnków. 

3. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 

roku spotkała się na posiedzeniach 11 razy. 

4. W 2021 roku na rozmowy motywujące zostało wezwanych 141 osób, z czego stawiło się 

80 osób.  

5. W 2021 roku zostało skierowanych 12 wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

 

 

 

 

Czarnków, dnia 29.03.2022 r. 

 

Grażyna Dzikowska 

Przewodnicząca Gminnej Komisji  

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 


