Sprawozdanie
z realizacji budżetu w 2019 r. wynikającego z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podstawy prawne działalności:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi,
2. Uchwała nr XVII/136/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 16 grudnia 2019 roku w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020,
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 w
sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
5. Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2020,
6. 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.
Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii
Dział 851 - rozdział 85153 – §4300
Plan:
Wykonanie:

Zakup usług pozostałych

6.500,00 zł
5.759,89 zł (88,61%)

W ramach rozdziału odbyły się warsztaty profilaktyczno - terapeutyczne dla dzieci
z przedszkoli (sześciolatków) z terenu Gminy Czarnków z zakresu przeciwdziałania
narkomanii pn. „Cukierki”. W warsztatach, które odbyły się w dniach 11 – 12 grudnia 2019 r.
wzięło udział 5 przedszkoli wraz z oddziałami. Wydatek dotyczy również kosztów transportu
dzieci z oddziałów przedszkolnych na warsztaty.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dział 851 - rozdział 85154
Plan:
Wykonanie:
W tym:

164.755,00 zł
154.822,79 zł (93,97%)

Dział 851 - rozdział 85154 – §2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
publicznych

Plan:
Wykonanie:

35.000,00 zł
33.957,00 zł (97,02%)

Na podstawie Zarządzenia nr 150/2019 Wójta Gminy Czarnków z dnia 21 listopada
2019 r. w sprawie określenia zasad i warunków rozliczania dotacji podmiotowej dla Centrum
Integracji Społecznej udzielono dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Czarnków dla Centrum
Integracji Społecznej w Gębiczynie w miesiącach listopad – grudzień 2019 roku.
Dział 851 - rozdział 85154 – §2710

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących

Plan:
Wykonanie:

18.020,00 zł
18.020,00 zł (100%)

Na podstawie Uchwały Nr IX/75/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła z przeznaczeniem na
współfinansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pile w 2019 roku, zawarto w dniu 20 maja 2019 r. umowę z Gminą Piła.
W ramach umowy Gmina Piła wykonuje na rzecz Gminy Czarnków profilaktyczną działalność
informacyjną i edukacyjną oraz zapewnia całodobową gotowość dyżurową do przyjęcia
mieszkańców Gminy Czarnków znajdujących się w stanie nietrzeźwości do Ośrodka
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotacja celowa na ww. została
przekazana zgodnie z umową.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4110
Plan:
Wykonanie:

Składki na ubezpieczenie społeczne

Dział 851 - rozdział 85154 – §4120
Plan:
Wykonanie:

Składki na Fundusz Pracy

5.350,00 zł
4.249,11 zł (79,42%)

330,00 zł
159,66 zł (48,38%)

Składki ZUS (rentowa, emerytalna) oraz na fundusz pracy stanowią pochodne od umów
cywilnoprawnych zawartych z opiekunami świetlic środowiskowych, palaczami oraz osobami
odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości i porządek przy świetlicach środowiskowych oraz
sekretarza Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
obsługę administracyjną Komisji.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4170
Plan:
Wykonanie:

Wynagrodzenia bezosobowe

41.600,00 zł
39.857,19 zł (95,81%)

Wydatki 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 opiekunów świetlic środowiskowych w Brzeźnie, Walkowicach i Zofiowie, wynagrodzeń
dla osób wykonujących prace porządkowe oraz za palenie w piecach w świetlicach
środowiskowych, wynagrodzenia dla sekretarza Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za obsługę administracyjną Komisji.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4210
Plan:
Wykonanie:

Zakup materiałów i wyposażenia

11.154,00 zł
9.163,16 zł (82,15%)

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowane zostatały zgodnie
z potrzebami. Wydatki dotyczyły zakupu niezbędnych środków czystości do świetlic
środowiskowych, zakupu artykułów szkolnych, papierniczych, artykułów do prac ręcznych
dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, drobnego sprzętu sportowego, gier i zabaw
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, pamięci przenośnych, dzienników zajęć, choinek
sztucznych, regału do świetlicy w Brzeźnie a także zakup opału.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4260
Plan:
Wykonanie:

Zakup energii

3.300,00 zł
2.924,54 zł (88,62%)

Wydatki dotyczyły opłat stałych, wody oraz poboru energii elektrycznej w świetlicach
środowiskowych.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4300
Plan:
Wykonanie:

Zakup usług pozostałych

26.500,00 zł
25.443,47 zł (96,01%)

Wydatki dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usług
dostarczania wody, opłat za usługę dystrybucji energii, usługi transportowej – przewóz dzieci
ze świetlicy środowiskowej w Zofiowie na basen oraz do kina, wykonanie pieczątki, wymiana
wentylatora wyciągowego w świetlicy środowiskowej w Brzeźnie, czyszczenie pieców
kaflowych w świetlicy środowiskowej w Brzeźnie, wykonanie pakietu materiałów
przeznaczonych do kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach
pn. „Przeciw pijanym kierowcom” 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:
Wykonanie:

3.700,00 zł
3.215,86 zł (86,92%)

Wydatki dotyczyły opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym za abonament
i korzystanie z sieci internetowej przez dzieci i młodzież biorących udział w zajęciach świetlic
środowiskowych.

Dział 851 - rozdział 85154 – §4390

Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii

Plan:
Wykonanie:

2.300,00 zł
1.754,88 zł (76,30%)

Wydatki dotyczyły opłat od wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego
przez uzależnionych oraz wydania opinii psychologiczno – psychiatrycznej sporządzonej na
podstawie badania przez biegłego sądowego.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4400
Plan:
Wykonanie:

Opłaty czynszowe

10.701,00 zł
10.701,00 zł (100%)

Wydatki dotyczyły 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 z dnia 27 sierpnia 2018 r. – lokal użytkowy przy
ul. Browarnej 6 w Czarnkowie.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4430
Plan:
Wykonanie:

Różne opłaty i składki

1.700,00 zł
493,72 zł (29,04%)

Wydatki z zakresu opłat różnych i składek zrealizowane zostatały zgodnie z potrzebami.
Wydatek ten dotyczy opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza za 2019 r.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4520
Plan:
Wykonanie:

Opłaty na rzecz budżetów JST

3.200,00 zł
2.983,20 zł (93,23%)

Wydatek dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4700

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

Plan:
Wykonanie:

1.900,00 zł
1.900,00 zł (100%)

Wydatek związany ze szkoleniem członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2019 roku
w Urzędzie Gminy Czarnków. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę „Progres Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski” z siedzibą w Nowej Sarzynie na temat:
„Skuteczne działanie i funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
myśl obowiązujących ustaw i przepisów prawa na rok 2019 - kontrola punktów sprzedaży
napojów alkoholowych”.
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. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2019 roku spotkała się na posiedzeniach 10 razy.
3. W 2019 roku na rozmowy motywujące zostało wezwanych 57 osób, z czego
stawiło się 27 osób.
4. W 2019 roku zostało skierowanych 6 wniosków do sądu o zastosowanie
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Czarnków, dnia 10.03.2020 r.
Grażyna Dzikowska
Przewodnicząca Gminnej Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

