Protokół Nr 21/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 1
lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.
Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 13.30.
W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięli:
1. Marian Okraj
- przewodniczący
2. Agata Segda
- sekretarz
3. Jerzy Kwiecień
- członek
4. Kazimierz Ziółkowski - członek
5. Tomasz Pasternak
- członek
Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyła: Pani Barbara Czarnecka –
przewodnicząca GKRPA w Gnojnie.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016.
Do punktu 1-go.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji – radny Marian Okraj.
Do punktu 2-go.
Podczas posiedzenia dokonano kontroli wydatków w ramach realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016
roku.
Z informacji powziętej od przewodniczącej komisji wynika, że w skład GKRPA
wchodzą następujące osoby:
- Barbara Czarnecka
- przewodnicząca,
- Zofia Krowińska
- zastępca przewodniczącego,
- Maria Woźniak
- sekretarz,
- Justyna Bernacka
- członek,
- Sebastian Wiśniewski
- członek.
W 2016 roku, wzorem lat ubiegłych, dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono m.in. na słodki poczęstunek podczas
zabaw karnawałowych dla wszystkich uczniów szkół z terenu gminy, warsztaty
profilaktyczne prowadzone przez Panią Justynę Bernacką – specjalistę psychoterapii
uzależnień, prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób
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uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin (czynny w pierwszy, drugi i trzeci
poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 15 – 17), terenowe szkolenie dla
sprzedawców napojów alkoholowych i członków GKRPA, zajęcia rekreacyjnosportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone na sali gimnastycznej przy Gimnazjum w
Gnojnie, wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży, opinie biegłego, diety dla
członków GKRPA za udział w posiedzeniach.
Ponadto kwota zakupu paczek na mikołajki dla dzieci z rodzin w których występuje
problem alkoholowy, wyniosła 1.000 złotych (szczegółowe dane dot. wydatków – w
załączeniu).
W 2016 roku GKRPA odbyła 17 posiedzeń, na które wezwano 58 osób. Niektóre
osoby były wzywane przez komisję dwukrotnie. Skierowane zostały 4 wnioski do sądu
o zobowiązanie do podjęcia leczenia w placówce stacjonarnej.
Środki w kwocie 7.831 zł pozostałe z 2016 roku zostaną przeznaczone na realizację
tegorocznego „Programu”, ponieważ nie można ich wydać na inne cele.
Reasumując członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag odnośnie realizacji
GPPiRPA oraz Narkomanii za 2016 rok.
Na tym protokół zakończono i podpisano.Przewodniczący Komisji:
Marian Okraj
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