
Sprawozdanie 

z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała zgodnie z harmonogramem 
przyjętym na XXIII z dnia 27 lutego 2009r. sesji Rady Gminy. 

I Realizacja zajęć sportowych - zgodnie z załączonymi sprawozdaniami 

1. Szkoła Podstawowa w Kowiesach 
a) zajęcia judo odbywały się w okresie styczeń -czerwiec.wrzesień-grudzień prowadzący 
Dominik Jędryka- liczba uczestników 20 osób- kwota wydatkowana na te zajęcia 5190,00zł 
b} taniec - prowadzący zajęcia Grzegorz Gw1aździńsk1 zajęcia odbywały się w okresie luty
marzec na łączną kwotę 240,00zl , 
c) piłka siatkowa - prowadzący zajęcia Mariusz Grabowski zajęcia dodatkowe dla 
młodzieży pozaszkolnej odbywały się dwa razy w tygodniu, dla młodzieży szkolnej 
oddzielnie dla dziewcząt I chłopców. Zajęcia były prowadzone w okresie październik 
-grudzień na łączną kwotę 690,00zl 

2. Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu 
a) zajęcia taneczno-ruchowe aerobik prowadzone były w okresie styczeń-czerwiec i 
wrzesień-grudzień osoba prowadząca Aneta Serafin liczba uczestników -1 O dziewcząt na 
kwotę 669 zł , 

b) nauka gry na gitarze w okresie styczeń-marzec, prowadzący zajęcia Łukasz Kaliszek -
kwota wydatkowana na ten cel to 420,00zł, 
c) zajęcia strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej prowadzone były w okresie luty
maj -prowadzący zajęcia Marek Rawski . liczba uczestników 34, zakup nagród dla uczniów 
z okazji Dnia Sportu 107,38zl - kwota wydatkowana na zajęcia 911 ,00zł 

Łączna kwota wydatkowana na zajęcia sportowe oraz osobę sprzątającą salę 
gimnastyczną . sanitariaty oraz szatnię przy Szkole Podstawowej w Kowiesach wyniosła 
(wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia): 12476,85 zł. 

li Działalność świetlicy środowiskowej w Woli Pękoszewskiej . 

Zajęcia w świetlicy prowadzi/a Pani Iwona Tarnas codziennie od poniedziałku do piątku w 
godz. 16°0

- 1900 
- zgodnie z załączoną informacją zostały zrealizowane następujące 

zadania: 
-pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, nadzór nad korzystaniem z internetu 
-organizowanie czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań , 
-wykonywanie laurek okolicznościowych 
Łączna kwota wykorzystana na świetlicę w tym opiaty za energię elektryczną, butle z 
gazem, sprzęt do komputerów i wynagrodzenie osoby prowadzącej wyniosła -
10.596, 12zł. 
Bieżące informacje o działalności świetlicy są umieszczone na stronie internetowej; 
www.kowiesy.pl link świetlica środowiskowa 

Ili Finansowanie programów profilaktycznych 

( imprez rozrywkowych , spektakli teatralnych, muzycznych uwzględniających program 
profilaktyczny), w tym finansowanie udziału dzieci i młodzieży w koloniach i obozach z 
programem profilaktycznym na łączną kwotę 5722,00 zł przedstawiało się następująco : 
- w lutym gmina przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno- edukacyjnej 
„Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne" w ramach której otrzymała bezpłatne materiały 
edukacyjne, 
- wpłacono kwotę 800 złotych na Fundusz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, 
- zrealizowano następujące programy w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Turowej 
Woli "Twój demon agresja" w miesiącu marcu na kwotę SOOzł 
- dzieci ze szkoty Podstawowej z Kowies wzięty udział w przedstawieniu profilaktycznym w 
Skierniewicach -łączny koszt przedstawienia wraz z dojazdem wyniósł 1182zl, 



Wycieczki i obozy z programem profilaktycznym ; 

3 dzieci dofinansowano częściowo na wycieczkę „Kraków-Zakopane-Wieliczka" na 
kwotę 900,00zl 

4 dzieci z PG Jeruzal dofinansowano na wycieczkę w Sudety na kwotę 1190,00 złotych 
- 3 dzieci uczestniczących w zajęciach Judo dofinansowano udział w obozie sportowym 

„Lato z judo" w Janowie Lubelskim na kwotę 1650,00zł 

IV. Finansowanie szkoleń na kwotę 3869,91 zl zł łącznie z kosztem dojazdu, 
- 5 członków komisji wzięło udział w szkoleniu na temat : .,Najnowsze zmiany legislacyjne 
regulujące nowe zadania I obow1ązk1 GKRPA „ 

V. Doposażenie świetlic szkolnych i bibliotek w materiały i sprzęty służące na łączną 
kwotę 1558,SSzł 

zakupiono pakiety „Pierwszej pomocy" dla szkól na kwotę 557,00 zł 
zakupiono 3 publikacje profilaktyczne o zagrożeniach płynących z uzależnień na 
kwotę 115,99, 
zakupiono telefon komórkowy, który przekazano Kierownikowi Posterunku Policji w 
Kowiesach w celu współpracy z komisją RPA- koszt rozmów tel. na kwotę 885,56zl 

VI. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przedstawiała się następująco : 

komisja spotykała się na 11 posiedzeniach, przeprowadzono kontrolę zajęć 
pozalekcyjnych w szkołach , wezwano 15 osób nadużywających alkohol z tego 
przeprowadzono 1 O rozmów z osobami uzależn ionymi- które skierowano do Poradni 
Odwykowej w Rawie Mazowieckiej, wydano 8 pozytywnych opinii o wydanie zezwoleń 
na napoje alkoholowe , skierowano jedną osobę na leczenie odwykowe - koszt 
wynagrodzenia przez biegłego psychologa i psychiatrę + koszt wniosku na kwotę 
400zl 
Łączna kwota wydatkowana na działalność komisji w tym diety członków i 
wynagrodzenie sekretarza komisji wyniosła 7 .160,00 zł. 

Planowane wpływy jakie zakładał harmonogram wydatków na 2009 rok 46.000,00 złotych. 

Wykorzystane środki na realizację gminnego programu profilaktyki I uzależnień na kwotę 
41 .383,43 złote. Kwota wpłacona z korzystania z zezwoleń na napoje alkoholowe wyniosła 
45.636,80 złotych . 
Niewykorzystane środki w kwocie 4.253,37zł za 2009r., a także w kwocie 8800,00 złotych za 
2008r. zostały przesunięte na rok 2010. 
Na niewykonanie planu wpłynęło dofinansowanie ze środków unijnych dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci .Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie 
obozów sportowych w bieżącym roku. 

Sporządziła Janina Powązka 


