Raport
z wykonania i efektów realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
w Chełmnie w 2021 roku
przyjętego uchwałą Nr XV/145/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 31 grudnia 2020 r.

Chełmno, 2022
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Zgodnie z art. 41 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.):
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza raport z wykonania w danym roku gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego
realizacji, który przedkłada radzie gminy w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku,
którego dotyczy raport.

Preliminarz wydatków
na realizację programu GKP i RPA oraz PN w roku 2021

Przewidywane wpływy: 68 000,00 zł (z opłat za zezwolenia)
Budżet: 92 187,07 zł (faktyczne wpływy z opłat oraz niewykorzystane środki
Wykonanie: 65,36%
Lp
.
I

Zadania w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych
Działania profilaktyczne
(pkt. 1 – 6)

w roku 2020)

Kwota w zł
Budżet
Budżet
Wykonanie
zaplanowan
y
21 000,00 22 600,00 1 300,00

w tym :
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Organizacja wyjazdów o
charakterze profilaktycznym dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
realizacja programów
profilaktycznych realizowanych
przez szkoły
Realizacja zadań o charakterze
profilaktycznym w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i młodzieży
dofinansowanie programów oraz
działań w zakresie profilaktyki
alkoholowej skierowanych do
środowiska lokalnego
zakup materiałów edukacyjnych
oraz opłata za „Niebieską Linię”
organizacja w szkołach warsztatów
profilaktycznych prowadzonych
przez profesjonalne centra
profilaktyki

8000,00

4 000,00

0,00

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

8 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

1 000,00

400,00

400,00

300,00

2800,00

2800,00

0,00
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Działania interwencyjne
(pkt. 1 – 5)
w tym:

29 150,00

4 6361,00

36 240,79

wynagrodzenia zespołów (pkt.
A – c):
a) interwencyjno –
motywacyjnego
b) kontroli rynku

6 200,00

6 600,00

2 238,00

4 000,00

4 000,00

78,00

1 100,00

1 500,00

1 316,00

c) profilaktycznego

1 100,00

1 100,00

844,00

12 950,00

29 761,00

29 210,00

a) dyżury instruktorów i
terapeutów
b) dyżury lekarskie

10 000,00

27 561,00

27 561,00

750,00

0,00

0,00

c) dyżury kuratora sądowego
(członka GKPiRPA oraz PN)
d) bieżące remonty
pomieszczenia PPK
ustalenie stopnia uzależnienia

2 000,00

2 000,00

1 649,00

200,00

200,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Prowadzenie indywidualnej
terapii rodzinnej
organizacja dyżurów
psychologa
Funkcjonowanie GKP i RPA
oraz PN
(pkt. 1 – 2)
w tym :

1000,00

1000,00

0,00

8000,00

8 000,00

4 792,79

9100,00

14 729,00

14 729,00

1.

wynagrodzenia członków komisji

9 000,00

6 389,00

2.

wydatki rzeczowe

1000,00

6
389,00
8 340,0
0
3988,00

250,00

509,07

0,0

62000,00

88187,07

56 257,79

II

1.

2.

3.

4.
5.
III

IV
V

działalność Punktu
Konsultacyjnego i Punktu
Pierwszego Kontaktu (pkt. A –
d)
w tym :

Szkolenia, kursy, warsztaty,
konferencje
Rezerwa
Razem (pkt. I – V) :

100,00

8 340,00
3 988,00
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Lp. Zadania w zakresie rozwiązywania problemów
narkotykowych
I
Działania profilaktyczne
Budżet
Budżet
zaplanowany

1.

2.

3.
II

III
IV

w tym :
dofinansowanie działań
profilaktycznych związanych z
narkomanią realizowanych w
szkołach
dofinansowanie lokalnych
inicjatyw profilaktycznych
związanych z zapobieganiem
narkomanii
zakup materiałów edukacyjnych i
informacyjnych
Działalność Punktu
Konsultacyjnego i Punktu
Pierwszego Kontaktu
w tym :
dyżury instruktorów i terapeutów
Szkolenia, kursy, warsztaty,
konferencje
Rezerwa
Razem :

Kwota w zł

Wykonanie

800,00

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

4 000,00

4000,00

4 000,00
1000,00

4 000,00
1000,00

4 000,00
0,00

200,00
6 000,00

200,00
6 000,00

0,00
4 000,00
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REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I Działania profilaktyczne
Zadania:
1. Z uwagi na stan epidemii i formę nauki zdalnej szkoły nie ubiegały się o
dofinansowanie do realizacji wyjazdów o charakterze profilaktycznym dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych.
2. Z uwagi na stan epidemii i formę nauki zdalnej szkoły nie ubiegały się
o dofinansowanie do realizacji programów profilaktycznych, organizacji wyjazdów
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizacji czasu wolnego.
3. Udzielono na wniosek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego dofinansowania
w ramach zad. 3 w wys. 7 500,00 zł. w celu zorganizowania przedsięwzięcia
dotyczącego – podnoszenia wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie dla
rodziców i dzieci z terenu Gminy Chełmno. Spotkanie zaplanowano w dniu
3 grudnia 2021 r. w Kinie Rondo w Chełmnie,
Jednakże z uwagi na duże ryzyko rozprzestrzeniania się COCID-19 – spotkania
zostało odwołane,
4. Profilaktyka alkoholowa skierowana do środowiska lokalnego.
W ramach tego zadania Komisja odpowiadając na wniosek sołectwa Bieńkówka
udzieliła
dofinansowania na kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie przedsięwzięcia/ wydarzenia „ Bezpieczne wakacje”, skierowane
dla mieszkańców sołectw: Bieńkówka, Starogród Dolny,
5. Opłacono kwotę 300,00 zł, jako dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiej
„Niebieskiej Linii” Pogotowia dla ofiar Przemocy w rodzinie. Dofinansowanie
w ramach Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim,
a Gminą Chełmno z 2016 roku, którego przedmiotem jest współpraca dotycząca
wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwieKujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla ofiar Przemocy w rodzinie,
6. Z uwagi na stan epidemii i formę nauki zdalnej szkoły nie ubiegały się
o dofinansowanie do realizacji w szkołach warsztatów profilaktycznych
prowadzonych przez profesjonalne centra profilaktyki.

II Działania interwencyjne.
1. Wynagrodzenie zespołów.

W ramach działań interwencyjnych środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenie
zespołów w wysokości 2 238,00 zł,
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2. Działalność punktu konsultacyjnego i punktu pierwszego kontaktu. Kwota 29

210,00 zł, w tym:
W ramach tego zadania poniesiono koszty z tytułu odpłatnego świadczenia usług dla
gminy
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w obiekcie Miejskiego
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Uzależnień Urzędu Miasta w Chełmnie
mieszczącego się przy ul. Kamionka 3 oraz użyczenia Gminie jednego pomieszczenia
na potrzeby GKPiRPA oraz PN w Chełmnie zgodnie z zawartym w dniu 4 stycznia
2022 r. Porozumieniem.
Kwota wydatkowanych środków wyniosła:
-dyżury instruktorów i terapeutów-27 561,00 zł
- dyżury kuratora sądowego- 1649,00 zł.
Z uwagi na stan epidemii w okresach wzmożonego ryzyka zakażeniem Covid-19,
dyżury odbywały się w formie zdalnej. W ramach dyżurów udzielono porad
w poszczególnych kategoriach klientów
- osobom z problemem alkoholowym- 28 osób-87 porad,
- dorosłym członkom rodziny z problemem alkoholowym (w tym współuzależnionym
i DDA)-24 osoby- 87 porad.
3. Ustalenie stopnia uzależnienia- w 2021 r. nie była prowadzona żadna procedura
o zobowiązanie do leczenia, tym samym nie poniesiono ze środków Komisji środków na
ustalenie stopnia uzależnienia. Jednakże członkowie Komisji przeprowadzili pięć
rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu w ramach dziesięciu Grup Roboczych
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w skład których wchodzili członkowie
Komisji. W jednym przypadku członek Komisji prowadził rozmowę z osobą doznającą
przemocy w rodzinie.
4. Prowadzenie indywidualnej terapii rodzinnej
Pomimo, iż Komisja zaplanowała środki na wskazaną formę pomocy, to z uwagi na brak
postępowań o zobowiązanie do leczenia nie prowadzono indywidualnej terapii
rodzinnej, a tym samym nie wydatkowano środków na ten cel.
5. Organizacja dyżurów psychologów w szkołach – 4792,70 zł.
W okresie od 1 marca do 31 maja 2021 r. w placówkach oświatowych na terenie Gminy
zatrudniony był psycholog w zakresie wsparcia psychologicznego dla dzieci. Zajęcia
odbywały się po 8 godzin w miesiącu w każdej ze szkół.

III Funkcjonowanie GKP i RPA oraz PN.
1. Wynagrodzenia członków Komisji- 6389,00 zł (posiedzenia Komisji).
2. Wydatki rzeczowe- 8340,00 zł, w tym:
- zlecono przeprowadzenie i przygotowanie Diagnozy Problemów Społecznych na
terenie Gminy Chełmno, diagnozą objęto środowiska szkolne, przedsiębiorców
punktów sprzedaży alkoholu, Gminny zespół Interdyscyplinarny oraz mieszkańców
Gminy Chełmno.
-na podstawie w.w diagnozy zlecono przygotowanie Gminnego Programu Profilaktyki
na 2022 r.
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IV Szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje.
W zakresie tym wydatkowano kwotę 3988,00 zł, w tym:
- 2640,00zł szkolenie dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup
Roboczych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12 osób przeszkolonych,
- 1348,00 zł szkolenie wstępne nowego członka Komisji.

V Rezerwa
Rezerwa stanowiła kwotę 509,07 zł
Z uwagi na stan epidemii w kraju w ramach rezerwy nie wykorzystano środków.

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH
I Działania profilaktyczne.
Nie realizowano żadnych działań profilaktycznych.

II Działalność Punktu Konsultacyjnego i Punktu Pierwszego Kontaktu
- dyżury instruktorów i terapeutów- 4000,00 zł

III Szkolenia, kursy i warsztaty
Nie realizowano żadnych działań.
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Informacje dodatkowe
1. W 2021 r. uzyskano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych łączną wysokość środków w kwocie 78 392,00 zł
2. W roku 2021 r. na terenie Gminy funkcjonowało 17 punktów sprzedaży, w tym jeden
bar (spożycie w misjscu sprzedaży).
3. Wartość alkoholu sprzedanego w 2021 r. na terenie Gminy Chełmno na podstawie
Oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych
do 4,5%(oraz piwa)
(w PLN)
1 817 196,00

od 4,5 do 18% (z
wyjątkiem piwa)
(w PLN)
62 946,00

powyżej 18%

razem

(w PLN)
933 469,00

(w PLN)
2 813 611,00
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