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   Uzależnienie od alkoholu jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. 

Choroba alkoholowa ma wiele aspektów: wpływa na strefę zdrowotną, psychiczną, duchową  

i rodzinną osoby uzależnionej. Problemy wynikające z nadużywania alkoholu wyróżniają się na tle 

innych ze względu na ich wpływ na wiele dziedzin życia społecznego. Realizacja zadań w obszarze 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym wynika z ustawy  

o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Natomiast zadania w obszarze 

przeciwdziałania narkomanii realizowane są w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Zadania te realizowane są w oparciu o gminny program, który jest corocznie uchwalany przez Radę 

Miejską w Daleszycach. Realizacja zadań jest finansowana z opłat za korzystanie z zezwoleń  na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży (detal). Z tego tytułu w 2021 r. do budżetu gminy wpłynęła 227.472,86. Działania 

podejmowane przez Gminę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

obejmują szerokie spektrum zagadnień: począwszy od profilaktyki poprzez terapię oraz 

rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i pomoc dla członków rodzin osób uzależnionych. 

Przy opracowaniu niniejszego sprawozdania wykorzystano informację z realizacji zadań 

wykonywanych przez Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, Świetlicę Integracyjno-Wspierającą 

„Promyczek”, Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny oraz wykorzystano opracowania własne 

Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze względu na powierzone jej 

przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zadania, odgrywa 

zasadniczą rolę w lokalnej polityce społecznej. Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem  Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  

W skład Miejsko - Gminnej Komisji wchodzą osoby przeszkolone  w zakresie profilaktyki                  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień od narkotyków . 

Do głównych zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy 

m.in.: inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką                    

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i uzależnień narkotykowych ujętych w gminnym 

programie, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu  i narkotyków obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod 

względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, kontrola przestrzegania 

zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
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Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Daleszycach w roku 2021 odbyła 30 posiedzeń udokumentowanych protokołami, w efekcie 

których podjęła  działania w związku z przyjęciem wniosków o leczenie odwykowe lub 

rozpoznanie sytuacji dotyczącej poziomu uzależnienia, których wnioskodawcami byli: członkowie 

rodzin, Policja, Prokuratura Rejonowa w Kielcach, pracownicy socjalni MGOPS w Daleszycach, 

kuratorzy zawodowi Sądu Rodzinnego w Kielcach – z czego 15 informacji złożyli członkowie 

rodzin osób uzależnionych. Wystawiono 216 wezwań w sprawie zgłoszenia się na posiedzenie 

MGKRPA, (wezwania jednej osoby MGKRPA dokonuje zazwyczaj trzykrotnie)  

w tym dla osób: zgłoszonych – 158 wezwań, członków rodzin – 58 wezwań. Z osobami tymi 

przeprowadzono 112 rozmowy motywujące,  w  tym: z 70 osobami zgłoszonymi, z 42  członkami 

ich rodzin. Do Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie zastosowania zobowiązania do leczenia 

odwykowego skierowano sprawy 28 osób. W 54 przypadkach Miejsko Gminna Komisja w roku 

sprawozdawczym  wystąpiła do Komisariatu Policji w Daleszycach o sporządzenie opinii o osobach 

nadużywających alkoholu, które zostały zgłoszone do MGKRPA. 23 osób wobec których 

zachodziło podejrzenie choroby alkoholowej, skierowano na badania specjalistyczne celem 

wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu                           

i wskazania zakładu lecznictwa odwykowego. Na badania zgłosiło się 19 osób. W wyniku 

przeprowadzonych badań: 4 osoby zostały skierowane celem odbycia leczenia w warunkach  

stacjonarnych, 7 osób  zostało skierowanych  na odbycie terapii w warunkach  ambulatoryjnych, 

wobec 8 osób została wydana opinia, iż  nie wymagają zastosowania leczenia odwykowego.                     

W 2021 roku 23 osób otrzymało skierowania do Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego                         

w Daleszycach lub Poradni Leczenia uzależnień w Kielcach celem odbycia terapii w warunkach 

ambulatoryjnych. Wobec 12 osób zakończono postępowanie. W przypadku 3 osoby zawieszono 

postępowanie. Członkowie Zespołu podczas wykonywania zadań posługują się narzędziem pod 

nazwą dialog motywacyjny. W wyniku przeprowadzonych przez MGKRPA rozmów motywujących 

8 osób z własnej inicjatywy podjęło leczenie farmakologiczne, a 6 osób  leczenie odwykowe  

w warunkach stacjonarnych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.  

 Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych  
od alkoholu z terenu gminy Daleszyce zlokalizowany jest  w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury  
w Daleszycach, ul. Chopina 25. Punkt świadczy usługi w wymiarze 3 godz. tygodniowo - w każdy 
wtorek tygodnia. W 2021 r. zrealizowano 44 dyżury tj. 132 godz. Główne działania obejmowały 
pracę w grupie edukacyjno-motywacyjnej oraz w kontakcie indywidualnym z osobami : 

• uzależnionymi od alkoholu ( psychoedukacja, próba określenia aktualnie trudnej 
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sytuacji życiowej wynikającej z picia alkoholu, motywowanie do leczenia 

odwykowego, pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej leczenia, rozpoznawanie 

mechanizmów obronnych w uzależnieniu, wsparcie w trzeźwieniu po terapii ),  

• sprawcami przemocy (głównie osoby uzależnione – motywowanie do zmiany życia  

i zatrzymania przemocy, inne działania jw.), 

•  współuzależnionymi (psychoedukacja dotycząca choroby alkoholowej, przebieg  

i analiza szkód będących wynikiem picia alkoholu przez partnera lub członka 

rodziny, rozpoznawanie u siebie objawów współuzależnienia oraz zaburzeń  

w zdrowiu psychicznym i somatycznym wynikających z trwania w traumatycznej 

sytuacji, szukanie możliwości pomocy sobie w trudnej sytuacji życiowej). 

W roku 2021 w ramach Punktu udzielono 75 konsultacji dla 8 osób uzależnionych, 9 osób 

współuzależnionych oraz 3 osób ofiar  przemocy. Jedna osoba średnio korzystała  z oferty Punktu  

4 razy. W gminie Daleszyce w 2021 roku pomimo trudności związanych z epidemią Covid 

udzielano również wsparcia osobom współuzależnionym. Współuzależnienie nie jest chorobą. Jest 

to efekt przystosowania się do sytuacji problemowej. Koncentrując się na szukaniu sposobu 

ograniczenia picia u partnera, osoba bliska nieświadomie przejmuje odpowiedzialność. W wyniku 

takiej sytuacji  rodzinnej u osób współuzależnionych mogą wystąpić istotne problemy zdrowotne: 

zaburzenia psychosomatyczne, emocjonalne, stresowe czy adaptacyjne.  Istotne z punktu widzenia 

trwałości i jakości życia rodziny  z problemem alkoholowym jest objęcie pomocą całej rodziny.  

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii zapewniono porady psychologiczne dla osób 

współuzależnionych oraz członków rodzin osób z problemem alkoholowym. Pomoc dla 

współuzależnionych była prowadzona przez psychologa, certyfikowanego specjalistę terapii 

uzależnień. Miały one formę spotkań indywidualnych i grupowych. W ten sposób próbowano 

doprowadzić do zorganizowania grupy wsparcia dla osób współuzależnionych. Praktyka pokazała 

jednak ,że trzeba będzie poświęcić dużo czasu i poprowadzić szeroką listę oddziaływań aby osoby 

te  mogły swobodnie rozmawiać z innymi o swoim problemie. Grupa działała w oparciu  

o zaakceptowany przez jej członków regulamin, miała charakter otwarty. Uczestniczyły w niej 

głównie kobiety: matki , żony bądź krewne osób uzależnionych. Uczestniczki grupy zwracały 

uwagę na ukrywanie problemów alkoholowych rodzinie z uwagi na obawę stygmatyzacji  

w środowisku lokalnym. Elementem powtarzającym się w postawach rodzin jest silne poczucie 

winy. Żony alkoholików postrzegają picie męża jako osobistą porażkę. Sądzą, że są odpowiedzialne 
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za ich alkoholizm. Większość z nich nie ma wiedzy na temat choroby alkoholowej i możliwości 

leczenia. Dobrą praktyką stały się  planowe i interwencyjne rozmowy indywidualne z osobami 

nadużywającymi alkoholu- uzależnionymi, które zostały zgłoszone przez rodziny do MGKRPA  

w celu objęcia leczeniem odwykowym. Głównym zadaniem tych spotkań było budowanie 

motywacji klientów do podjęcia dobrowolnego leczenia oraz pomoc w doborze  placówki 

terapeutycznej uwzględniającej indywidualne problemy uzależnionych. Na przestrzeni 2021 r. dla 8 

osób  z problemem  alkoholowym i ich rodzin zorganizowano pozasądowe mediacje rodzinne. 

Problemy wnoszone do mediacji miały ścisły związek z nadużywaniem alkoholu przez jednego  

z członków rodziny i dotyczyły również relacji z życiowymi partnerami oraz relacji rodzic-dziecko.  

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Integracyjno – Wspierającej „Promyczek” za 2021 rok.  

 

Analizując sytuację rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, szczególną uwagę należy 

zwrócić na dzieci i młodzież wychowujące się w tych rodzinach. Różne formy zachowań 

agresywnych i represyjnych rodziców, zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych i potrzeb dziecka, 

wywierają destruktywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz na proces rozwoju. 

Należy pamiętać, że przemoc domowa i poważne zaniedbania wychowawcze mogą 

występować w związku z alkoholem nawet wtedy, gdy nie występuje jeszcze kliniczne 

zdiagnozowanie uzależnienia od alkoholu, lecz jedynie okresowe lub agresywne upijanie się 

dorosłych członków rodzin.  

Świetlica Integracyjno – Wspierająca „Promyczek” w Daleszycach  to miejsce zajęć dla 

dzieci i młodzieży od 5. do 16. roku życia. W głównej mierze przebywają tam dzieci. Do Świetlicy 

uczęszczają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także z rodzin funkcjonujących prawidłowo 

korzystających z systematycznej pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Daleszycach. Świetlica „Promyczek” jest czynna od poniedziałku do piątku  

w godzinach dostosowanych do możliwości pobytu Podopiecznych. Gwarantuje ona tym samym 

możliwość spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych, w tym również w czasie ferii zimowych  

i wakacji. 

W 2021 roku Świetlica Integracyjno – Wspierająca „Promyczek” i jej podopieczni pomimo 

ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 wzięli udział w wielu wydarzeniach. W czasie ferii 

zimowych w Świetlicy „Promyczek” odbywały się zajęcia dla dzieci uczestników projektu 

„Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i zasadami 

reżimu sanitarnego. W pierwszych miesiącach roku podopieczni Świetlicy tworzyli stroiki 

wiosenne oraz kartki wielkanocne, które wręczone były osobom starszym i samotnym w ramach 
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Programu „WSPIERAJ SENIORA”. Również z okazji obchodów Dnia Mamy i Taty podopieczni  

własnoręczne wykonywali upominki które wręczyli dla rodziców.  

W okresie wakacji Świetlica Integracyjno – Wspierającą wraz z Asystentami Rodziny we 

współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Daleszycach i Nadleśnictwem Daleszyce 

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce zorganizowali OBJAZDOWE WAKACJE 

„Tanecznym krokiem przez Gminę Daleszyce” dla wszystkich dzieci z terenu gminy Daleszyce.  

W akcji uczestniczyły dzieci uczęszczające do Świetlicy „Promyczek” i nowo powstałej Świetlicy 

w Kranowie, a także innych Świetlic Wiejskich. Warto przypomnieć, że „Objazdowe wakacje 

2021” są kontynuacją spotkań i warsztatów dla dzieci z lat poprzednich. Przez całe wakacje 

Mobilny Klub Rodzinny „m-Gopsik” kolejno dojeżdżał do poszczególnych miejscowości.  

W każdym odwiedzonym sołectwie odbył się krótki rajd po okolicy, podczas którego pracownicy 

Nadleśnictwa Daleszyce opowiadali o lasach i zwierzętach w nich mieszkających. Rajdy 

zakończone były zabawami na świeżym powietrzu oraz piknikiem. 

Podsumowanie Akcji „Objazdowe wakacje 2021” cieszyło się dużą popularnością – 

przybyło ponad 100 osób. Na uczestników czekało mnóstwo ciekawych zajęć, między innymi 

hipoterapia, podczas której dzieci miały możliwość przejażdżki na koniach. Równie dużym 

zainteresowaniem cieszył się kącik malowania twarzy. Spotkanie poprowadził specjalista do spraw 

animacji, który integrował dzieci oraz dorosłych w różnych konkurencjach i zabawach. Nie 

zabrakło również malowania na folii, przeciągania liny, baniek mydlanych oraz wiele innych 

atrakcji, prowadzonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Kultury. 

Ponadto w Świetlicy Integracyjno – Wspierającej „Promyczek” od 2019 roku działa Klub 

Wolontariatu w Daleszycach, do którego zapisali się Podopieczni Świetlicy „Promyczek”, którzy 

chętni są nieść pomoc innym oraz Uczestnicy Projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach. 

We współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach organizowane były 

comiesięczne spotkania motywacyjne dla wolontariuszy. 
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Programy profilaktyczo- edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych Gminy Daleszyce   

Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym jest jednym  

z priorytetowych zadań samorządów lokalnych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.  Szkoły i placówki opiekuńczo-

wychowawcze, a także świetlice z programem z elementami socjoterapii  są naturalnym miejscem 

do realizacji działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Dzieci osób uzależnionych od 

alkoholu często osiągają doskonale wyniki w nauce, odnoszą sukcesy w sporcie, są pewne siebie  

i przebojowe, zaradne, opiekuńcze i nad wiek dojrzałe. Taki może być efekt osamotnienia i zdania 

na własne siły, których doświadczają wszyscy członkowie rodziny osoby pijącej. Dziecko stara się 

w ten sposób ukryć problem toczący jego rodzinę, pokazać światu, że nie dzieje się nic złego.  

Opisane zachowanie to jedna ze strategii przetrwania dzieci w rodzinie alkoholowej, którą określa 

się mianem bohater rodziny. Inne role, pozwalające przetrwać i poradzić sobie z rozładowaniem 

emocji i ustawicznym stresem, to kozioł ofiarny, maskotka (błazen) i dziecko niewidzialne.  

W zderzeniu z sytuacją, która przerasta je psychicznie, dzieci mogą brać na siebie całą 

odpowiedzialność, starać się rozładować napięcie uśmiechem lub zachowywać tak, aby otoczenie 

zapomniało o ich istnieniu. Wymienione strategie są dobrze znane i szczegółowo opisane. 

Wszystkie są sposobem maskowania wielkiego cierpienia będącego udziałem dzieci, których 

rodzice nadużywają alkoholu.  

W 2021 r. na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych  

w środowiskach szkolnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę: 13.000,00zł. 

Warsztaty z programem profilaktyczno-edukacyjnym z zakresu uzależnienia od alkoholu, 

narkotyków, uzależnień behawioralnych dla  dzieci i młodzieży z klas 4-8 szkół podstawowych 

Gminy Daleszyce zrealizowane zostały na zlecenie  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Daleszycach.  

Zajęciami objęto dzieci i młodzież w wieku 10 – 16 lat.  Celem zajęć było podniesienie wiedzy 

młodzieży na temat zdrowych sposobów wyrażania uczuć i emocji, zagrożeń w sieci, 

cyberprzestępczości, zasad zdrowej komunikacji, profilaktyki zachowań agresywnych, mowy 

nienawiści i innych zachowań ryzykownych. Przedstawienie form wsparcia w moim miejscu 

zamieszkania. Program warsztatów zrealizowany został w wymiarze od 1 do 4 godzin lekcyjnych 

dla każdej klasy. Dopuszczalna była możliwość łączenia klas oraz w przypadku małych grup 

klasowych dopuszczalna była możliwość skrócenia zajęć do 1 godziny. Warsztaty zostały 

przeprowadzone  przez 1 osobę. Ilość godzin w 1 szkole uzależniona była od ilości uczniów oraz 

zapotrzebowania i ustaleń z poszczególnymi szkołami. Z uwagi na stan epidemiczny zajęcia we 



� 8 

wszystkich szkołach przeprowadzone zostały w formie zajęć  klasycznych w salach szkolnych lub 

świetlicach z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja, wietrzenie sal, dystans 

pomiędzy uczestnikami). Działaniami objęto uczniów 7 szkół podstawowych zlokalizowanych  

w niżej wymienionych miejscowościach: 

1) Suków – realizacja wrzesień – grudzień, 8 klas – 142 uczniów, 30 godzin  

(3 programy); 

2) Borków – realizacja listopad, 5 klas – 55 uczniów , 12 godzin (wolni i świadomi); 

3) Daleszyce – realizacja wrzesień – grudzień, 15 klas – 260 uczniów, 50 godzin  

(3 programy); 

4) Brzechów – realizacja październik – listopad, 5 klas – 54 uczniów, 9 godzin 

(radzenie sobie ze stresem i wolni i świadomi); 

5) Mójcza  – realizacja listopad, 5 klas – 51 uczniów , 16 godzin (wolni i świadomi); 

6) Słopiec – realizacja listopad, 5 klas – 51 uczniów, 5 godzin (radzenie sobie ze 

stresem); 

7) Niestachów  – realizacja grudzień, 5 klas – 60 uczniów, 8 godzin (wolni  

i świadomi).  

Tematyka warsztatów uwzględniała następujące obszary: 

 I. Radzenie sobie ze stresem – nauka w czasie izolacji społecznej 

1) Rodzaje stresu i stresory. 

2) Izolacja społeczna – jak radzić sobie w trudnym czasie?. 

3) Relaksacja, odpoczynek, dobre relacje. 

4) Konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego – lekarstwo na negatywne emocje. 

5) Moja przyszłość z „czystym kontem”. 

6) Mapa wsparcia w województwie świętokrzyskim. 

Czas realizacji: 2 godz. lekcyjne. 

Miejsce realizacji: spotkanie realizowane on-line na platformie Teams 

Formy pracy: Mini wykład, dyskusja kierowana. 

II. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez użycia agresji. 

1) Rodzaje agresji/przemocy. 

2) Skuteczne sposoby zastępowania agresji, także w sieci. 

3) Zdrowa komunikacja interpersonalna. 
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4) Konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego – lekarstwo na negatywne emocje. 

5) Moja przyszłość z „czystym kontem”. 

6) Mapa wsparcia w województwie świętokrzyskim. 

Czas realizacji: 2 godz lekcyjne. 

Miejsce realizacji: spotkanie realizowane on-line na platformie Teams 

Formy pracy: Mini wykład, dyskusja kierowana. 

III. Wolni i świadomi 

1) Zachowania ryzykowne w szkole – agresja, przemoc, frustracja. 

2) konsekwencje uzależnień i zachowań ryzykownych wśród uczniów. 

3) Mowa nienawiści w codziennym życiu i w sieci– hejt, cyberbullying. 

4) Samookaleczenia, samouszkodzenia. 

5) Moje uczucia i emocje pod kontrolą.   

6) Moja przyszłość - motywowanie się do pracy i aktywności. 

7) Konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego. 

8) Mapa wsparcia w województwie świętokrzyskim. 

Czas realizacji: 2 godz lekcyjne. 

Miejsce realizacji: spotkanie realizowane on-line na platformie Teams 

Formy pracy: Mini wykład, dyskusja kierowana. 

 

Reasumując zajęcia profilaktyczne zostały zrealizowane w: 7 szkołach, 48 klasach  

(4-8),   wśród 673 uczniów, w łącznym wymiarze 130 godzin.   

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

 W celu realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym (uwzględnionego w Harmonogramie Zadań Gminnego Programu 

Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2021),  Zarządzeniem Nr 55/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, 

ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

wymienionych w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.). 

       W realizacji zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym w 2021 roku” wzięły udział dwa podmioty:  
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1) Miejsko-Gminny Klub Sportowy SPARTAKUS, który realizował zadanie pt. „Prowadzenie 

programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom poprzez organizację 

obozu szkoleniowo-rekreacyjnego z elementami profilaktyki”, zgodnie z umową 135/2021  

z dnia 21.05.2021 r. W zadaniu publicznym wzięło udział 45 osób. Całkowita wartość 

realizacji zadania 17 800,00 zł, w tym kwota otrzymanej dotacji 15 000,00 zł. 

  

2) Uczniowski Klub Sportowy SPARTA, który realizował zadanie pt. „Sport i rekreacja 

alternatywą wobec uzależnień”, zgodnie z umową 137/2021 z dnia 25.05.2021 r. W zadaniu 

publicznym wzięło udział 20 osób. Całkowita wartość realizacji zadania 11 000,00 zł. w tym 

kwota otrzymanej dotacji 10 000,00 zł. 

 

  Działaniami zostało objętych łącznie 65 osób. Zaplanowane zadania zostały wykonane przez 

Zleceniobiorców zgodnie z warunkami umowy, a udzielona dotacja w łącznej wysokości 25 000 zł.  

została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.  
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ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

ZA 2021 rok. 

I. KOSZTY UTRZYMANIA I DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY INTEGRACYJNO-

WSPIERAJĄCEJ „PROMYCZEK” : 

1. Wynagrodzenie pracownika Świetlicy „Promyczek”      47.888,97             

2. Pochodne od wynagrodzenia:       16.853,01 

    - ZFŚ socjalnych              3.100,52       

    - trzynastka za 2021 r.          3.987,06                    

 3. Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia 

śpiewu i tańca z dziećmi w w/w świetlicy (15 godz. w m-cu)           9.516,60    

 4. Zajęcia socjoterapeutyczne, imprezy okolicznościowe,  

wyjazdy(teatr, kino, wycieczki krajoznawcze),   

wyposażenie świetlicy,            19.548,57 

              

           100.894,73 

                                                                                                                                                                                                  

II.. WYDATKI  WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA PORAD I KONSULTACJI DLA 

DOROSŁYCH ORAZ POMOCY  PSYCHOLOGICZNEJ  DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH  

1. Stałe dyżury terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym 

 w Daleszycach (12 godz. w m-cu)           10.560,00 

2. Mediacje oraz spotkania dla osób współuzależnionych 

  (2 razy w miesiącu)              10.500,00  

           21.060,00 
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III. WYDATKI  WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI  MGKRPA 

1. Koszty za przeprowadzenie badań  psychiatryczno-psychologicznych 

   przez biegłych sądowych (43 osób) w tym przez : 

- Sąd Rejonowy, Sąd Rodzinny w Kielcach – (24 osób)       9.600,00  

  2.- psychiatrę i psychologa zatrudnionych przy MGKRPA 

      w Daleszycach –( 19 osób )       7.220,00    

  3. Diety członków komisji                       46.600,00  

  4. Szkolenia członków MGKRPA ( w tym delegacja )                          5.349,36    

  5. Zakup znaczków sądowych                  3.000,00  

                    71.769,36 

IV. KOSZTY POZOSTAŁYCH DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU 

1. Finansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu: uzależnienia od alkoholu, 

narkotyków, przeciwdziałania przemocy-wobec dzieci i młodzieży – kwota 13.000,00 

2. Dotacja przekazana dla organizacji pozarządowych – 25.000,00 

 

           V. Dochody w 2021 roku 

  Plan dochodów w 2021 roku – 250.135,00 

 Wykonanie dochodów w 2021 roku  - 250.147,73 

                         VI. Wydatki w 2021 roku  

  Plan wydatków w 2021 roku – 272.945,07 

  Wykonanie wydatków w 2021 roku – 231.724,09 w tym: 

              1. wydatki bieżące 206.724,09  

               2.dotacja przekazana - na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom   

                   i   patologiom społecznym zleconych dla organizacji pozarządowych – 25.000,00   
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Sporządził :         Zatwierdził : 

 


