
Sprawozdanie z wykonania  

Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok 

 

W oparciu o uchwalony na sesji rady gminy w dniu 30.12.2015r. Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków finansowych, jakie zostały uzyskane w roku 

2016 realizowane były zadania zawarte w w/w programie. Przyjęto strategię profilaktyczną, 

minimalizującą skutki społeczne wynikające z nadużywania alkoholu. 

W roku 2016 wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć a także 

jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 93.951,55 zł. 

Wysokość środków zaplanowanych przez gminę w budżecie na realizację gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 r. wyniosła 94.000,00 zł 

Faktycznie wykorzystane środki finansowe na realizację gminnego programu w 2016 r.  zamknięto 

kwotą 83.828,90 zł. Kwota w wysokości 9.953,33 zł wydatkowana została na realizację gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii. 

W ramach posiadanych funduszy realizowano następujące zadania:  

1. W oparciu o wymogi społeczne prowadzony był punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych. Pomoc i wsparcie terapeutyczne prowadzone było przez 

certyfikowanego instruktora terapii uzależnień. Dyżury specjalisty odbywały się raz  

w tygodniu po 2 godziny. W ramach działań punktu konsultacyjnego prowadzona jest grupa 

wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dla uczestników grupy wsparcia 

organizowane były spotkania abstynenckie, rocznicowe oraz imprezy okolicznościowe tj. 

wigilia. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 9.000 zł. 

2. W ramach podpisanych umów z NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzaleznienia  

w Działdowie w okresie sprawozdawczy przeprowadzone został dwa maratony trzeźwości 

pn. „Korzyści wynikające z trzeźwienia. Zmiana funkcjonowania w różnych obszarach życia” 

oraz „Abstynencja to nie wszystko. Trzeźwienie jako powrót do społeczeństwa”. Koszty 

związane z przeprowadzeniem dwóch maratonów to 1.900 zł. 

3. W ramach wsparcia placówek udzielających pomocy osobom uzależnionym  

i współuzależnionym dofinansowano kwotą 1.000 zł działalność Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, Oddział Leczenia Uzależnień. Wsparto 



również finansowo NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie 

kwotą 3.000 zł na zakup testów psychologicznych oraz działalność ośrodka  

z ukierunkowaniem na superwizję. 

4. Opłacono koszty szkolenia dla 2 członków komisji w wysokości 630zł, wydatkowano kwotę 

600 zł na szkolenie pracowników Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie z zakresu zezwoleń 

alkoholowych oraz dofinansowano szkolenie dla członków GZI- w kwocie 500zł. 

5. Dla szkół na terenie gminy opłacono roczną prenumeratę miesięcznika "Wychowawca" oraz 

dla szkół i komisji prenumeraty miesięcznika "Świat problemów". Kwota wydatkowana 

1.200 zł. 

6. Po raz kolejny GKRPA zgłosiła udział w ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł". 

Koszt połowy pakietu wyniósł 1.230zł. W kampanię zaangażowane zostały dzieci i młodzież 

z terenu Gminy Iłowo-Osada. W ramach kampanii uczniowie szkół brali udział w różnego 

rodzaju konkursach. W roku 2016 otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. 

7. GKRPA zgłosiła swój udział do ogólnokrajowej kampanii "Postaw na rodzinę". Zakupiono 

materiały w postaci plakatów, ulotek i broszur. Podsumowanie kampanii odbyło się  

w szkołach a ponadto masowa impreza została zorganizowana na stadionie sportowym  

w Iłowie-Osadzie. Kwota wydatkowana 4.230 zł.  

8. Wsparto finansowo działalność GŚS w Iłowie-Osadzie działającej przy GOPS na sumę 

3.700zł. Środki przeznaczone zostały na dożywienie wychowanków świetlicy i materiały 

edukacyjne do zajęć. 

9. Opłacono wypoczynek letni dla 15 dzieci z terenu Gminy Iłowo-Osada oraz dofinansowano 

wyjazd na wypoczynek członków koła Caritas. Wydatkowana kwota to 10.000 zł. 

10.  Na terenie gminy w 13 sołectwach zorganizowano Dzień Dziecka – koszt dofinansowania 

       uroczystości to 3.900 zł. Dzień Dziecka zorganizowany został również w szkołach na terenie      

        Gminy Iłowo-Osada – koszt dofinansowania 1.250 zł. 

11. Wsparto finansowo organizowane w 8 sołectwach festyny rodzinne, które odbywały się pod  

hasłami dotyczącymi zdrowego stylu życia, szkodliwości picia alkoholu oraz szeroko 

rozumianej profilaktyki. Na ten cel łącznie przeznaczono kwotę w wysokości 2.300 zł. 

12. Sfinansowano 72 godziny zajęć profilaktycznych dla dzieci z klas II – VI ze Szkoły 

Podstawowej w Iłowie-Osadzie w kwocie 2.880 zł. oraz sfinansowała warsztaty 

profilaktyczne dla 33 uczniów Szkoły Podstawowej w Narzymiu w kwocie 700 zł i 1.000 zł na 

warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez sędzię Annę Marię Wesołowską dla 

uczniów Gimnazjum w Narzymiu. 



Dofinansowano również warsztaty profilaktyczne oraz spektakl profilaktyczny dla uczniów 

Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie na kwotę 1.000 zł. 

13. W ramach środków finansowych na realizację gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych wsparto finansowo Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Iłowie-Osadzie na kwotę 1.500 zł oraz kwotą 1.000 zł szkolną bibliotekę w Narzymiu na 

zakup książek o tematyce profilaktycznej. 

14. Zakupiono nagrody na turniej o ruchu drogowym, w którym brała udział młodzież szkolna z 

terenu gminy- na sumę 420zł. 

15. W ramach współpracy ufundowano nagrody dla honorowych dawców krwi w wysokości 

1.500zł. 

16. Wsparto finansowo w kwocie 2.500 zł Warmińsko-Mazurski Dni Rodziny, które odbyły się na 

stadionie sportowym w Iłowie-Osadzie dla wszystkich mieszkańców Gminy oraz kwotą 

1.000zł Przedszkole Gminne w Narzymiu, które również organizowało obchody Dni Rodziny. 

GKRPA w 2016 roku odbyła 18 posiedzeń. Wynagrodzenie członków GKRPA – 10.080,00 zł.  

W ramach pracy komisji wydano 14 pozytywnych opinii dotyczących zezwoleń na sprzedaż napoi 

alkoholowych, przeprowadzono rozmowy motywacyjno-edukacyjne z 45 osobami borykającymi się 

z problemem alkoholowym, podjęto decyzję o przygotowaniu do Sądu Rejonowego w Działdowie 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 4 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – koszt 835 zł.  

Wynagrodzenie pełnomocnika brutto 13.126,58 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Joanna Bartkowska 



 

 

 

 

 


