Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/182/12
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

PRELIMINARZ
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH
W

GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ
NA 2013 ROK
Łabiszyn – 27 grudnia 2012 roku

1

ZAMIERZENIA

1.Zwiększanie
dostępności pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych

SPOSOBY
REALIZACJI
1. Kierowanie na
badania
psychologicznopsychiatryczne oraz
na sądowe badania
psychologicznopsychiatryczne
2. Zdiagnozowanie
problemów całej
rodziny oraz
motywowanie
i przygotowywanie do
podjęcia terapii
odwykowej.

OSOBY,
INSTYTUCJE
NADZORUJĄCE
biegły psycholog
biegły psychiatra

terapeuci Punktu
Konsultacyjnego
w Łabiszynie

3. Kierowanie do
Sąd Rejonowy
placówki stacjonarnej w Szubinie,
na leczenie odwykowe. GKRPA

TERMINY

w miarę potrzeb

2 x w tygodniu

praca ciągła

2

OCZEKIWANE
EFEKTY

INSTYTUCJE
WSPIERAJĄCE

PRZEWIDYWANY
KOSZT
( w zł )

wydanie opinii w
przedmiocie stopnia
uzależnienia i wskazanie
rodzaju zakładu
leczniczego

GKRPA,
Posterunek Policji,
Sąd Rejonowy
w Szubinie,

2.000,00

podjęcie leczenia,
uzyskanie abstynencji,
udział w grupie
samopomocowej AA
„Krokus”

GKRPA,
Posterunek Policji,
Kuratorzy,
AA „Krokus”

22.000,00 zł :
wynagrodzenie 18.000,00 zł
(1.500,00 x 12 m-cy) oraz
koszty energii elektrycznej i
ogrzewania 4.000,00 zł

leczenie uzależnień,
utrzymywanie trwałej
abstynencji

GKRPA,
Komisariat Policji,
Kuratorzy, AA „Krokus”

500,00

2. Udzielanie pomocy
psychologicznej
i prawnej, a w
szczególności pomocy
przed przemocą
w rodzinie

1. Profilaktyka
współuzależnionych
z rodzin, gdzie
występuje problem
alkoholizmu czy
narkomanii.

terapeuci Punktu
Konsultacyjnego
w Łabiszynie

2. Pomoc
psychologiczna
i socjoterapeutyczna
kierowana do dzieci
osób uzależnionych.

Świetlice
socjoterapeutyczne,
pedagodzy szkolni,
kuratorzy

3. Informacja prawna
i psychologiczna
pomoc udzielana
współuzależnionym,
a przede wszystkim
przeciwdziałanie
przemocy w
rodzinach

Punkt Konsultacyjny,
Posterunek Policji,
MOPS, GCPR

2 x w tygodniu

praca ciągła

praca ciągła
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likwidacja objawów
GKRPA,
współuzależnienia,
AA ”Krokus”, GCPR,
pokonanie niezaradności MOPS, Posterunek
życiowej
Policji, szkoły
profilaktyka,
wzbudzenie
asertywności,
pomoc psychologiczna
i pedagogiczna

usamodzielnienie
psychiczne;
podejmowanie decyzji
poprawiających status
rodziny; zdecydowane
przeciwdziałanie agresji
wobec członków
rodziny, ochrona przed
wchodzeniem
w uzależnienia

poz.1 pkt.2

GKRPA, UM, szkoły,
MOPS, GCPR,
Posterunek Policji

20.284,00 zł :
1) świetlica
socjoterapeutyczna
w Lubostroniu :
11.784,00 zł , tj.
wynagrodzenie =
7.200,00 zł i
wyposażenie, opał =
4.584,00 zł ,
2) świetlica
socjoterapeutyczna w
Łabiszynie: 8.500,00 zł tj.
wynagrodzenie = 4.500,00
zł i koszty wyposażenia,
energii elektrycznej,
ogrzewania = 4.000,00 zł

GKRPA,
Sąd Rejonowy,
Prokuratura Rejonowa,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

poz.1 pkt.2
poz.7 pkt.1

3. Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
edukacyjnej oraz
informacyjnej,
zwłaszcza dla dzieci i
młodzieży

1. Realizacja
programów
wychowawczo profilaktycznych oraz
warsztatów dla
uczniów, głównie
w ramach Szkolnych
Programów
Profilaktycznych

nauka asertywności,
empatii, osłabianie
czynników ryzyka,
wspieranie czynników
chroniących: więzi
rodzinne, rozwijanie
zainteresowań,
respektowanie norm
i wartości, wspieranie
praktyk religijnych

placówki oświatowe,
świetlice
socjoterapeutyczne

rok szkolny

2. Konkursy, akcje,
placówki oświatowe,
happeningi
świetlice
propagujące zdrowy
socjoterapeutyczne
styl życia i kształtujące
asertywne postawy

rok szkolny

j.w.

3. Obozy, biwaki,
kolonie z programem
profilaktyczno wychowawczym

GKRPA,
MOPS, GCPR

1 x w roku

j.w.

4. Warsztaty dla
nauczycieli nt.
uzależnień
i przemocy

placówki oświatowe

rok szkolny

5. Spotkania dla
rodziców nt.
uzależnień i przemocy

placówki oświatowe,
świetlice
socjoterapeutyczne

rok szkolny
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rozszerzanie oferty
programów
wychowawczoprofilaktycznych oraz
skuteczność ich
realizacji

współpraca ze
środowiskiem
rodzinnym w realizacji
zadań profilaktycznych

GKRPA,
Komenda Powiatowa
Policji,
MONAR,
Towarzystwo
Zapobiegania
Narkomanii,
Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna

j. w.

5.000,00

5.000,00

szkoły, kuratorzy,
świetlice
socjoterapeutyczne

6.000,00

PARPA, GKRPA,
MONAR, Komenda
Powiatowa Policji,
Towarzystwo
Zapobiegania
Narkomanii

3.000,00

GKRPA,
MONAR,
TZN

800,00

4. Wspomaganie
działalności instytucji
i stowarzyszeń
służącej
rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych oraz
innych uzależnień

6. Szkolenie
przedsiębiorców
prowadzących punkty
sprzedaży napojów
alkoholowych

GKRPA

1 x w roku

przestrzeganie ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmu

UM,
Posterunek Policji

7.Udział
w profilaktycznych
konkursach
i programach
estradowych
organizowanych przez
media m.in. „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”,
„Postaw na Rodzinę”

placówki oświatowe,
świetlice
socjoterapeutyczne,
ŁDK

praca ciągła

profilaktyka w formie
zabawy, sportu
i rekreacji pozwalająca
na bezpośrednie
zaangażowanie
i wzbudzająca aktywne
postawy

UM,
GKRPA

7.000,00

1. Współpraca z grupą
samopomocową
AA „Krokus”.

GKRPA,
Punkt Konsultacyjny

praca ciągła

utrzymywanie
abstynencji

UM,
Parafie

8.000,00

2. Prowadzenie
wspólnych akcji
trzeźwościowych
z miejscowymi
parafiami.

GKRPA

praca ciągła

propagowanie zdrowego UM
stylu życia; pomoc
Posterunek Policji
w wychodzeniu
z uzależnień

3. Kompleksowe
wykorzystywanie
uprawnień
wynikających
z „Niebieskiej Karty”.

GKRPA
Posterunek Policji

praca ciągła

zwiększenie
MOPS, SP ZOZ,
skuteczności interwencji pedagodzy, kuratorzy
chroniącej przed
przemocą i
zaniedbaniem

4. Wspieranie zatrudn.
socjalnego

GCPR, UM

praca ciągła

funkcjonowanie Klubu
Integracji Społecznej
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MOPS, GKRPA,
kuratorzy

800,00

500,00

15.000,00

7.616,00

5. Podejmowanie
interwencji
w przypadku
naruszania przepisów
dotyczących zakazu
sprzedaży
i
podawania lub
reklamy napojów
alkoholowych.

6. Ograniczanie
dostępności do
alkoholu.

1. Kontrole reklamy
GKRPA,
i promocji napojów
Posterunek Policji
alkoholowych
w punktach sprzedaży.

praca ciągła

przestrzeganie ustawy,
ograniczenie reklam
alkoholu

UM
Prokuratura Rejonowa

poz.7 pkt.1

2. Kontrole
przestrzegania zasad
sprzedaży i podawania
napojów
alkoholowych
w wyznaczonych
miejscach.

GKRPA,
Posterunek Policji

praca ciągła

przestrzeganie ustawy
oraz uchwały Rady
Miejskiej określającej
warunki i zasady
usytuowania miejsc
sprzedaży

UM
Rada Miejska

poz.7 pkt.1

1. Opracowywanie
projektów uchwał
Rady Miejskiej
w sprawie lokalizacji
oraz limitów punktów
sprzedawania
i podawania napojów
alkoholowych.

GKRPA

w miarę potrzeb

UM
zgodnie z ustawą
ograniczanie dostępności Rada Miejska,
Posterunek Policji
do alkoholu,

poz.7 pkt.1

2. Wydawanie
postanowień w
zakresie zgodności
lokalizacji punktu
sprzedaży napojów
alkoholowych
z uchwałą Rady
Miejskiej

GKRPA

praca ciągła

usytuowanie punktów
UM
sprzedaży napojów
Rada Miejska
alkoholowych wyłącznie
w miejscach nie
zabronionych ustawą i
uchwałą Rady Miejskiej

poz.7 pkt.1

3. Kontrole
przestrzegania zasad i
warunków korzystania
z zezwoleń na

GKRPA

praca ciągła

nie sprzedawanie
UM
alkoholu niepełnoletnim, Posterunek Policji
nietrzeźwym oraz na
kredyt lub pod zastaw;

poz.7 pkt.1
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sprzedaż i podawanie
napojów
alkoholowych.

zlikwidowanie
zakłócania porządku
publicznego w miejscu
sprzedaży i jego okolicy;
sprzedawanie napojów
alkoholowych wyłącznie
na podstawie zezwolenia

7.Koszty
przeciwdziałania
narkomanii

Działalność
wychowawcza,
edukacyjna,
informacyjna i
zapobiegawcza

placówki oświatowe,
świetlice
socjoterapeutyczne,
ŁDK

praca ciągła

profilaktyka w formie
programów i spektakli,
sportu i rekreacji
pozwalająca na
bezpośrednie
zaangażowanie
i wzbudzająca aktywne
postawy

PARPA, GKRPA,
MONAR, Towarzystwo
Zapobiegania
Narkomanii

8.Koszty
funkcjonowania
GKRPA

1.Wynagrodzenie za
realizację zadań
wynikających z
Gminnego Programu

Burmistrz Łabiszyna

miesięcznie

Aktywne wypełnianie
zadań określonych
w załączniku do
Zarządzenia Nr
0152/2/08 Burmistrza
Łabiszyna z dnia
14.01.2008 r. ; udział
w realizacji Gminnego
Programu

Rada Miejska
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1.000,00

10.800,00 zł
(100,00 zł brutto x 9 osób x
12 miesięcy)

2.Szkolenie członków
Gminnej Komisji

Burmistrz Łabiszyna

w miarę potrzeb

uzyskanie pełnej wiedzy
z zakresu profilaktyki
i problematyki dot.
alkoholizmu, narkomanii
i przemocy

Wojewódzki
Koordynator ds.
Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom, PARPA,
ośrodki szkoleniowe

4.000,00

3.Uczestniczenie
Pełnomocnika
Burmistrza Łabiszyna
ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania
Uzależnieniom
w szkoleniach,
seminariach itp.

Burmistrz Łabiszyna

w miarę potrzeb

znajomość nowelizacji
ustaw; modernizacja
Gminnego Programu
i realizacja założeń
programowych

Wojewódzki
Koordynator ds.
Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom, PARPA,
ośrodki szkoleniowe

700,00

DOCHODY BUDŻETOWE : 120.000,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480
planowane wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych

WYDATKI BUDŻETOWE :
Dz. 851 rozdz. 85154

Opracowała:
Aleksandra Klinger
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120.000,00 zł

