UCHWAŁA NR XL.292.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 maja 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXXIV.242.2017 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Miasto Złotów na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 487; ze zmianami:z 2015 r.: poz. 1893; z 2016 r.: poz. 487; z 2017 r.: poz. 2245 i poz.
2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i poz. 650; M. P. z 2017 r. poz. 181 oraz z 2018 r. poz. 159) i art. 10 ust. 3 w związku
z ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 783; ze
zmianami: z 2017 r. poz. 60, poz. 1458 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 650) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV.242.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2018 rok załącznik nr 2 do uchwały pod
nazwą „Harmonogram rzeczowo – finansowy do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa i Przewodniczącemu Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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Załącznik
do uchwały Nr XI.292.2018
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 maja 2018 r.

HARMONOGRAM
RZECZOWO-FINANSOWY
DO MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ
MIEJSKIEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2018 ROK

Złotów, maj 2018 r.
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L.p. Rodzaj zadania

Wartość
zadania

Sposób realizacji

Uwagi

I.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.

1.

Zadania związane ze wspieraniem lecznictwa
odwykowego: szkolenie personelu, zakup materiałów
edukacyjnych dla pacjentów, personelu, doposażenie
placówki.

II.

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

1.

Organizowanie narad, szkoleń, kursów specjalistycznych,
konferencji kierowanych do różnych grup zawodowych i
osób fizycznych oraz rodziców z zakresu udzielania
pomocy i rozwiązywania problemów uzależnień oraz
przemocy w rodzinie.
2. Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej.

5.000,00 Zakup usług,
zakup materiałów.

5.000,00 Zakup usług,
zakup materiałów w
tym edukacyjnych.

40.000,00 zakup usług,
zakup materiałów i
wyposażenia

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla
dzieci i młodzieży.
1.

Działania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci,
młodzieży starszej i ich rodziców.

20.000,00 Zakup usług,
zakup materiałów
edukacyjnych.

2.

Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w
zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz
rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć
profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli,
pedagogów, psychologów.

10.000,00 Zakup usług,
zakup materiałów
edukacyjnych.

3.

Edukacja publiczna skierowana do:
 sprzedawców napojów alkoholowych
 kierowców,
 rodziców
w tym promowanie pozytywnych metod
wychowawczych.

13.000,00 Zakup usług,
zakup materiałów
edukacyjnych.

4.

Edukacja publiczna z zakresu przeciwdziałania
narkomanii.

2.000,00 Zakup usług,
zakup materiałów
edukacyjnych.

IV.

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

1.

Wspieranie funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki w Pile.

2.

Współpraca i wspomaganie dodatkowych działań
podejmowanych przez instytucje ( w tym organizacje
kościelne) związane z zapobieganiem alkoholizmowi i
innym zjawiskom patologicznym.
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37.914,00 Zgodnie z zawartym
porozumieniem.
9.000,00 Zakup usług,
zakup materiałów,
zakup wyposażenia
przeznaczonego na
cele profilaktyczne.
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V.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

1.

Działania zwiększające dostępność pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu (wspieranie działalności stowarzyszeń
abstynenckich w zakresie udzielania pomocy,
poradnictwa, edukacji, rehabilitacji osobom uzależnionym
od alkoholu i innych środków psychoaktywnych a także
osobom współuzależnionym oraz ofiarom przemocy) –
kwota 41.000,00 zł.

2.

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym:
- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem profilaktycznym – kwota 14.000,00 zł;
- promocja zdrowego stylu życia: działania (np.
kampanie, imprezy, festyny) o charakterze
profilaktycznym uwzględniające przeciwdziałanie
alkoholizmowi, narkomanii i innym zjawiskom
patologicznym – kwota 16.000,00 zł.

3.

265.000,00 Konkurs ofert.

Realizacja na terenie szkół, których organem prowadzącym
jest Gmina Miasto Złotów, programów profilaktycznych
dla grup docelowych: dzieci, młodzież,
rodzice/opiekunowie prawni, grono pedagogiczne, kadra
placówki, w tym:
- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień od
substancji psychoaktywnych i alkoholu – kwota 25.000,00
zł,
- realizacja zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii –
kwota 10.000,00 zł.

4.

Udzielanie rodzinom w których występują problemy
alkoholowe (rodziny dysfunkcyjne) pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie, w tym:
- dofinansowanie działalności placówek wsparcia
dziennego zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym zorganizowanie
Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia – kwota
119.000,00 zł,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin
dotkniętych chorobą alkoholową i problemem uzależnień,
w tym organizacja wypoczynku letniego – kwota
40.000,00 zł.

VI. Inne zadania
1.

Wynagrodzenie członków MKRPA oraz koordynatora i
obsługi.
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Czynsz i inne opłaty
20.079,00 z tym związane,
zakup materiałów i
wyposażenia.

2.

Finansowanie kosztów utrzymania baz lokalowych:
MKRPA, PIK, stowarzyszeń i osób fizycznych
realizujących zadania zawarte w niniejszym programie.

3.

Opinie biegłych i koszty sądowe.

4.000,00

4.

Szkolenia członków MKRPA.

5.000,00 Zakup usług, zwrot
kosztów podróży.

Ogółem
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