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 2020 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
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.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dział 851 - rozdział 85154
Plan:
Wykonanie:

142.357,00 zł
115.373,12 zł (81,04%)

W tym:
Dział 851 - rozdział 85154 – §4110
Plan:
Wykonanie:

Składki na ubezpieczenie społeczne

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

Składki na Fundusz Pracy

2.800,00 zł
2.341,51 zł (83,63%)

400,00 zł
167,27 zł (41,82%)

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,

a także z sekretarzem Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za obsługę administracyjną Komisji.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4170
Plan:
Wykonanie:

Wynagrodzenia bezosobowe

30.000,00 zł
23.296,21 zł (77,65%)

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 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

40.757,00 zł
34.150,91 zł (83,79%)

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowane zostatały zgodnie
z potrzebami. Wydatki dotyczyły zakupu niezbędnych środków czystości do świetlic
środowiskowych, drobnego wyposażenia, zakup artykułów szkolnych, papierniczych,
artykułów do prac ręcznych dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, zakup opału,
fotela obrotowego dla sekretarza komisji, środków ochronnych w postaci płynów do
dezynfekcji oraz maseczek dla członków komisji, materiałów informacyjno – edukacyjnych,
laptopa oraz słuchawek na potrzeby pracy zdalnej sekretarza komisji oraz zakup lamp LED,
mebli, drzwi i paneli do świetlic środowiskowych.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4260
Plan:
Wykonanie:

Zakup energii

5.000,00 zł
3.704,46 zł (74,09%)

Wydatki dotyczą opłat stałych, za wodę oraz pobór energii elektrycznej w świetlicach
środowiskowych.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4270
Plan:
Wykonanie:

Zakup usług remontowych

400,00 zł
147,60 zł (36,90%)

Wydatki związane z usługami remontowymi na potrzeby świetlic środowiskowych –
naprawa oświetlenia w świetlicy w Walkowicach.

Dział 851 - rozdział 85154 – §4300
Plan:
Wykonanie:

Zakup usług pozostałych

34.600,00 zł
27.437,72 zł (79,30%)

Wydatki dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usług dostarczania
wody, opłat za usługę dystrybucji energii, usługi transportowej – przewóz dzieci ze świetlicy
środowiskowej w Zofiowie do Parku Trampolin w Pile 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:

3.600,00 zł
3.382,14 zł (93,95%)

Wydatki dotyczą 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:

4.699,00 zł
2.651,04 zł (56,42%)

Wydatki dotyczą opłat za wydanie opinii psychologiczno – psychiatrycznej
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu sporządzanej na podstawie badania przez biegłych
sądowych.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4400
Plan:
Wykonanie:

Opłaty czynszowe

10.701,00 zł
10.701,00 zł (100,00%)

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 z dnia 18 grudnia 2019 r. – lokal użytkowy przy
ul. Browarnej 6 w Czarnkowie.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4430
Plan:
Wykonanie:

Różne opłaty i składki

1.300,00 zł
545,26 zł (41,94%)

Wydatki z zakresu opłat różnych i składek zrealizowane zostatały zgodnie z potrzebami.
Wydatki dotyczą opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza za 2020 rok oraz opłat od
wniosków kierowanych do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego wobec uzależnionych
od alkoholu.
Dział 851 - rozdział 85154 – §4520
Plan:
Wykonanie:

Opłaty na rzecz budżetów JST

700,00 zł
648,00 zł (92,57%)

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

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

Plan:
Wykonanie:

7.400,00 zł
6.200,00 zł (83,78%)

Wydatki związane ze szkoleniami członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów 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 2020
roku spotkała się na posiedzeniach 8 razy.
3. W 2020 roku na rozmowy motywujące zostało wezwanych 63 osób, z czego stawiło się 30
osób.
4. W 2020 roku zostało skierowanych 7 wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
5. W związku z pandemią COVID-19 działalność świetlic środowiskowych została
zawieszona od połowy marca 2020 roku.
6. W grudniu 2020 rozpoczęto remont świetlicy środowiskowej w Brzeźnie, który jest w pełni
finansowany ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Zakupiono także meble oraz drobne wyposażenie do wszystkich świetlic.

Czarnków, dnia 17.03.2021 r.
Grażyna Dzikowska
Przewodnicząca Gminnej Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

