UCHWAŁA Nr ….. /….. /18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia …… grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Kudowa – Zdrój na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości
i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030) Rada Miejska Kudowy – Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa – Zdrój na 2019 rok, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
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UZASADNIENIE
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałaniem narkomanii są zadaniami własnymi gminy zgodnie z przepisami:
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Przywołane ustawy wskazują jako środki finansowe, z których zadania te powinny być
realizowane, dochody gminy uzyskiwane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i
podawanie napojów alkoholowych.
Zbieżność zadań wynikających z obydwu ustaw oraz to samo źródło finansowania wskazują
na zasadność przyjęcia jednego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Zgodnie z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań
własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) (uchylony)
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i
15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część
strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o
pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu
wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika.
5. Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1,
opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej
"Gminnym Programem", uwzględniając zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz
kierunki działań wynikające z Krajowego Programu. Gminny Program stanowi część
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
3. Gminny Program uchwala rada gminy.
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Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia
2018 roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ NA 2019 ROK.

GRUDZIEŃ 2018
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Wprowadzenie
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na rok 2019 jest w większości kontynuacją
zadań realizowanych w 2018 roku i w latach poprzednich. Zawiera opis zadań, które nakładają na
gminę: ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
W/w ustawy regulują w sposób kompleksowy zagadnienia dotyczące profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wskazują zadania do
realizacji, podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz określają źródło ich finansowania .

Obszary zadań w omawianym zakresie wraz ze wskazaniem realizatorów zostały zawarte w
Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016–2020, który stanowi załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r..
Umieszczenie zadań wynikających z odrębnych ustaw w jednym programie wynika przede
wszystkim z faktu, że do większości z nich można zaproponować zbieżne działania profilaktyczne
oraz to, że zadania do realizacji wynikające z tych ustaw mogą być finansowane z tych samych
środków tj. środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.

Profilaktyka to działanie rozwijające i wspierające zdolności do wszechstronnego,
konstruktywnego rozwoju we wszystkich sferach życia, zapobiegające niepożądanym
zjawiskom w rozwoju i zachowaniu ludzi.
Profilaktyka to również:
• wspomaganie człowieka w różnym wieku w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.
• to ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i
dezorganizują zdrowy styl życia.
• to inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu
rozwojowi i zdrowemu życiu.
Zwiększenie skuteczności działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych może nastąpić poprzez: systemowość, profesjonalizację, interdyscyplinarność,
zaangażowanie, ewaluacje działań.
Na terenie miasta Kudowa-Zdrój istnieją instytucje, które w ramach określonych prawnie i z
racji wykonywanej pracy zajmują się profilaktyką problematyki alkoholowej, są to:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds.uzależnień,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. Komisariat Policji,
5. Jednostki oświatowe,
6. Grupa AA „Kudowianka”,
7. Organizacje pozarządowe,
8. Kluby sportowe.
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SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach
środków finansowych zapisanych w budżecie Gminy Kudowa-Zdrój, stanowiących dochody
z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ²
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne po realizacji programu przedstawia Radzie Miejskiej
w Kudowie-Zdroju Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
Adresatami programu są mieszkańcy miasta Kudowa-Zdrój, a w tym m. in. osoby uzależnione
i zagrożone patologiami społecznymi wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmujące się
pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z
uzależnieniami, placówki oświatowe, instytucje kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej,
organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia,
wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii uchwala Rada Miejska, a realizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

W realizacji Programu mogą uczestniczyć partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy
przez Realizatora i podmioty uczestniczące w realizacji Programu, w zależności od celu i
rodzaju zadania.
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:
• tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje
do powstrzymania się od spożywania alkoholu;
• działalność wychowawczą i informacyjną;
• ograniczanie spożycia alkoholu;
• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;
• zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.
Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane są przez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej,
w szczególności przez:
• działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
• ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.
Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych
i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne
i osobowe.
Planowane dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych na rok 2019 wynoszą 392.000 zł.
Planowane wydatki w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
rok 2019 wynoszą :
a) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- 346.500 zł
b) przeciwdziałanie narkomanii
- 45.500 zł.
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Cele programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień,
ograniczanie rozmiarów już istniejących problemów uzależnień,
zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami,
wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i
młodzieży,
rozwój potencjalnych form pomocy terapeutycznej dla dzieci wychowujących się w
rodzinach z problemem alkoholowym i narkotykowym,
prowadzenie profilaktycznej działalności w tworzeniu zdrowego stylu życia poprzez
organizowanie zajęć kulturalno-sportowych,
promowanie w społeczności lokalnej modelu zdrowego stylu życia,
współpraca z instytucjami na terenie miasta, wspólna realizacja działań związanych z
profilaktyką dzieci i młodzieży,
udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.

Kategorie zadaniowe prowadzące do osiągnięcia w/w celów programu:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.
Realizacja nastąpi poprzez:
1) zakup i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych ( broszury, ulotki profilaktyczne,
książki) dla osób korzystających z usług Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego;
2) prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od
alkoholu, narkotyków i ofiar przemocy w rodzinie oraz dla członków rodzin osób
uzależnionych i współuzależnionych, współpraca z terapeutą ds.uzależnień, psychologiem,
ekspertem ds. przeciwdziałania przemocy;
3) zlecanie wykonania opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu wykonywanych przez biegłych ( psychiatrę i psychologa ).

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii i alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie.
Realizacja nastąpi poprzez:
1) dostępność porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego udzielanych przez prawnika
w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds.uzależnień,
2) podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
3) prowadzenie świetlic środowiskowych, w szczególności dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych,
4) dofinansowanie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży ze środowisk
podwyższonego ryzyka realizowanego podczas letniego wypoczynku.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Realizacja nastąpi poprzez:
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1)
2)

zakup i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych ( broszury, ulotki profilaktyczne,
książki) dla instytucji i organizacji współpracujących z GKRPA tj. szkoły, policja, OPS,
prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień od alkoholu i narkomanii oraz
przemocy,

3) dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz pochodzących z
rodzin z problemem alkoholowym,
4) organizowanie lokalnych imprez integrujących dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych
mających odniesienia profilaktyczne,
5) sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
6) prowadzenie i dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży szkolnej w ramach wczesnej profilaktyki w środowisku,
7) prezentacja laureatów konkursów profilaktycznych poświęconych problemom alkoholowym,
narkomanii oraz przemocy w domu, szkole i środowisku,
8) wspieranie kształcenia profilaktycznego pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców,
pracowników służb społecznych i interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy,
9) współudział w ogólnopolskich kampaniach związanych z profilaktyką problemów uzależnień,
10) dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie narkomanii dla dzieci i młodzieży
opracowanego przez szkoły w ramach konkursu „Uzależnieniom mówimy nie”,
11) realizowanie programu profilaktycznego w szkołach przez terapeutę ds. uzależnień.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
Realizacja nastąpi poprzez:
Wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajowości w zakresie spożywania
napojów alkoholowych - propagowanie i współorganizowanie imprez trzeźwościowych mających
wyraźne odniesienie profilaktyczne w tym:
1) współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi
profesjonalne programy z obszaru profilaktyki uzależnień.
2) współpraca z organizacjami wyznaniowymi realizującymi zadania z zakresu profilaktyki
uzależnień.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 1
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie
przed
sądem
w
charakterze
oskarżyciela
publicznego:
Realizacja nastąpi poprzez:
1) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży alkoholu osobom
nieletnim i nietrzeźwym,
2) podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów
alkoholowych,
3) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.

6. Bieżąca obsługa i rozwój Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
6.1.Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do zadań
której należy:
a) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu dotyczy osób, które w
związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują nieletnich,
systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
b) przeprowadzenie rozmowy z osobą, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o
konieczności zaprzestania nadużywania alkoholu lub poddania się leczeniu odwykowemu,
c) skierowanie takiej osoby na badania biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego,
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d) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez
biegłych,
e) złożenie wniosku do sądu o poddanie leczeniu osoby, której dotyczy postępowanie, zgodnie z
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
f) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
g) kontrola placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych,
h) nadzór nad funkcjonowaniem świetlic środowiskowych i działalnością Punktu
Informacyjno-Konsultacyjnego ds.uzależnień oraz nad zajęciami sportowo-rekreacyjnymi z
elementami profilaktycznymi,
i) udział członków komisji w szkoleniach z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i
przeciwdziałaniu przemocy, organizacja szkolenia stacjonarnego tematycznie związanego z
aktualną problematyką dotyczącą pracy członków komisji.

6.2. Wynagrodzenie Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
1) Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 160 zł brutto za każde posiedzenie Komisji
oraz za wykonywanie dodatkowych zadań, które mogą zostać powierzone członkowi
Komisji.
2) Wypłata wynagrodzenia następuje w okresach kwartalnych tj. do 15-go dnia miesiąca po
zakończeniu kwartału rozliczeniowego.
3) Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność na
posiedzeniu Komisji
potwierdzona podpisem na liście obecności.
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PRELIMINARZ KOSZTÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ NA ROK 2019 .

L.p.

1
I

Planowany
koszt
realizacji w
zł
6

Nazwa zadania

Sposób realizacji

Termin
realizacji

Osoby odpowiedzialne
za realizację

2

3

4

5

1.1 Zakup
i
dystrybucja
materiałów
informacyjno-edukacyjnych (broszury,
ulotki profilaktyczne, książki, filmy
DVD) dla osób korzystających z usług
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
ds.uzależnień.

cały rok

Pełnomocnik
Burmistrza ds. PiRPA.

500,00

1.2 Prowadzenie Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego dla osób uzależnionych od
alkoholu, narkotyków i ofiar przemocy w
rodzinie
oraz
dla
członków
rodzin
osób
uzależnionych
(media,
remonty,
doposażenie,
polisa
ubezpieczeniowa), 3 x umowy- zlecenia
(opiekun Punktu, psycholog, terapeuta
ds.uzależnień).

cały rok

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA.

30.015

cały rok

Psychiatra i psycholog.

5.600

cały rok

Ekspert ds.
przeciwdziałania
przemocy.

7.200

Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków
i osób zagrożonych
uzależnieniem.

Sporządzanie opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu przez biegłych
(umowy o dzieło: psychiatra i psycholog –
20 opinii x 140 zł x 2 umowy ).
Poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie
dla osób uzależnionych i rodzin osób
uzależnionych.
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II

Udzielanie rodzinom, w
których występują
problemy narkomanii i
alkoholowe pomocy
psychospołecznej i
prawnej, a w
szczególności ochrony
przed przemocą w
rodzinie.

2.1 Porady prawne w zakresie prawa
rodzinnego, przemocy w rodzinie udzielane
w
Punkcie
InformacyjnoKonsultacyjnym
ds.uzależnień
przy
ul.Poznańskiej 2 (umowa zlecenie).
2.2 Podejmowanie przez GKRPA czynności
zmierzających
do
orzeczenia
o
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
2.3
Prowadzenie
świetlic
środowiskowych w szczególności dla
dzieci
z
rodzin
dysfunkcyjnych:
wynagrodzenia
dla
kierowników
świetlic (umowa zlecenia),
doposażenie
świetlic środowiskowych w pomoce i
materiały
niezbędne
do
prowadzenia zajęć, polisy ubezpieczeniowe,
remont i naprawa urządzeń na placach
zabaw, konserwacja placów zabaw (umowa
zlecenie dla konserwatora),
bieżące
naprawy i remonty w świetlicach ( 2 x
umowa
zlecenia
konserwator
ul.ks.J.Popiełuszki
4,
konserwator
ul.Poznańska 2), sprzątanie świetlic (2 x
umowa
zlecenia),
zakup
paczek
świątecznych i inne bieżące potrzeby.
2.4 Bieżąca obsługa i koszty eksploatacji
budynku świetlicy środowiskowej
przy ul. Brzozowie 17:
energia elektryczna, opał, gaz, wywóz

I-VI i VIII-XII

cały rok

Prawnik.

5.577

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA, GKRPA.

I-VI i IX-XII

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA,
kierownicy świetlic
środowiskowych,
konserwator.

139.569

cały rok

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA,
gospodarz i konserwator.

17.392
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nieczystości, naprawy i remonty,
wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy i
konserwatora – 2 x umowa zlecenie.

III

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych i
przeciwdziałania
narkomanii, w
szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym
także prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportoworekreacyjnych, a także
działań na rzecz
dożywiania dzieci
uczestniczących w
pozalekcyjnych

3.1 Zakup i dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych (literatura
specjalistyczna, filmy DVD, broszury, ulotki
profilaktyczne).

cały rok

Pełnomocnik Burmistrza,
ds. PiRPA, GKRPA.

1.000

3.2 Realizacja na terenie szkół i innych
placówek
oświatowo-wychowawczych
programów profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży na temat uzależnień od alkoholu,
narkomanii oraz przemocy.

cały rok

Pełnomocnik Burmistrza,
ds. PiRPA,
Dyrektorzy szkół,
placówki oświatowowychowawcze.

5.000

Pełnomocnik Burmistrza,
ds. PiRPA, OPS.

15.000

Kierownicy świetlic,
Pełnomocnik,
Przewodniczący GKRPA

3.000

3.3 Dożywianie w formie podwieczorków
dla dzieci uczęszczających do świetlic
środowiskowych (artykuły spożywcze).

3.4 Organizowanie lokalnych imprez
integrujących
mających
odniesienia
profilaktyczne w formie konkursów, zabaw,
rozgrywek sportowych dla dzieci i

cały rok

I-VI, IX-XII
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programach
opiekuńczowychowawczych i
socjoterapeutycznych.

młodzieży ze świetlic środowiskowych.
3.5 Sporządzenie diagnozy
zagrożeń społecznych.

lokalnych

I-VIII

3.500

3.6 Prowadzenie i dofinansowanie
pozalekcyjnych zajęć sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej
w ramach wczesnej profilaktyki w
środowisku p.n. „Zdrowy styl życia”(umowy
zlecenia trenerów, doposażenie w sprzęt:
1.000zł, opłata za basen).

I-VI, IX-XII

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA, GKRPA,
trenerzy sekcji
sportowych.

53.040

3.7 Prezentacja laureatów konkursów
profilaktycznych poświeconych problemom
alkoholowym, narkomanii oraz przemocy w
domu, szkole i środowisku.

VI

Przewodniczący
GKRPA, Pełnomocnik
Burmistrza, ds. PiRPA,
Realizatorzy programów
profilaktycznych.

800,00

3.8 Wspieranie kształcenia profilaktycznego
pedagogów szkolnych, nauczycieli,
wychowawców oraz pracowników służb
społecznych w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy
(szkolenia, konferencje itp.).

cały rok

Przewodniczący
GKRPA, Pełnomocnik
Burmistrza, ds. PiRPA,
Realizatorzy programów
profilaktycznych.

5.000

3.9
Współudział
w
kampaniach związanych
problemów alkoholowych.

cały rok

GKRPA, Pełnomocnik
Burmistrza ds. PiRPA.

1.000

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA,
organizatorzy kampanii,
dyrektorzy szkół,

12.000

ogólnopolskich
z profilaktyką

3.10
Dofinansowanie
programu
profilaktycznego w zakresie przeciw działania narkomanii dla dzieci i młodzieży
opracowanego
przez
dzieci
i

I-VI, IX-XII
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młodzież w ramach ogłoszonego konkursu
pn.: „Uzależnieniom mówimy nie”.

IV

V

zainteresowani
nauczyciele, pedagodzy
szkolni.

3.11
Realizowanie
programu
profilaktycznego w szkołach przez terapeutę
ds. uzależnień adresowanego do młodzieży
oraz zajęć edukacyjnych dla rodziców.

I-VI, IX-XII

Terapeuta ds. uzależnień,
dyrektorzy szkół,
Pełnomocnik Burmistrza,
ds. PiRPA.

3.000

Wspomaganie
działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej
rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych.

4.1 Współpraca ze stowarzyszeniami i
innymi
organizacjami
pozarządowymi
realizującymi profesjonalne programy z
obszaru profilaktyki i uzależnień.

cały rok

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA, GKRPA,
przedstawiciele
organizacji.

1.000

4.2
Współpraca
z
organizacjami
wyznaniowymi realizującymi zadania z
zakresu profilaktyki uzależnień.

cały rok

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA, GKRPA,
przedstawiciele
organizacji.

1.000

Podejmowanie
interwencji w związku z
naruszeniem przepisów
określonych w art.131 i
15 ustawy o
wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałaniu
narkomanii oraz
występowanie przed
sądem w charakterze

5.1 Podejmowanie działań edukacyjnych
skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych poprzez rozpowszechnianie
ulotek, materiałów edukacyjnych itp.

cały rok

Pełnomocnik Burmistrza,
ds. PiRPA,
Przewodniczący,
GKRPA.
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VI

oskarżyciela
publicznego
Bieżąca obsługa i
rozwój Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.

6.1 Wynagrodzenie Pełnomocnika do Spraw
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii
(wynagrodzenie,
składki
społeczne, fundusz pracy).

cały rok

6.2. Działalność GKRPA ( wynagrodzenie
dla członków komisji: 6 członków komisji x
średnio 22 posiedzenia w ciągu roku),
podróże służbowe, szkolenia członków
komisji i pełnomocnika, zakup środków i
materiałów biurowych, inne wydatki
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
GKRPA.
Sporządzanie postanowień związanych
z opiniowaniem wniosków
przedsiębiorców ubiegających się o wydanie
zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych,
podejmowanie akcji kontrolnych przez
zespół kontrolujący Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w stosunku
do podmiotów handlujących napojami
alkoholowymi pod kątem
przestrzegania przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

cały rok

RAZEM

54.537

Pełnomocnik Burmistrza,
ds. PiRPA,
Przewodniczący,
GKRPA.

27.270

392.000
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