Uchwała Nr XXV/205/2017
Rady Gminy Manowo
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446, zm.: poz. 1579, poz. 1948), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U
z 2016r. poz. 487, zm. z 2015r. poz. 1893, M.P. z 2017r. poz. 181), oraz uchwały Nr
XIII/100/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, Rada
Gminy Manowo uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku,
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/205/2017
Rady Gminy Manowo
z dnia 31 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2016 ROKU
Lp.

Zadanie

Koszt
zadania

Uwagi

Ogółem środki wydatkowane na wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej w 2016 roku – 123122,29
Wykorzystanie środków:

1

2

3

Zwiększanie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i
członków ich rodzin

Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie
Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej, edukacyjnej
oraz szkoleniowej w zakresie

8018,00

2888,26

1. Badania mające na celu ustalenie stopnia uzależnienia. Na podstawie badań biegły
psycholog i psychiatra wydają opinię, która jest niezbędna do skierowania wniosku
do Sądu Rejonowego o podjęcie czynności mających na celu zobowiązanie do
podjęcia leczenia odwykowego. W wyniku badań Komisja uzyskała 6 opinii
psychiatryczno- psychologicznych w zakresie stopnia uzależnienia od alkoholu
(2268,00),
2. Dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Centrum
Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „ANON” w Koszalinie (1750,00).
3. Zakup klimatyzacji do sal terapeutycznych w Centrum Psychoterapii i Leczenia
Uzależnień „ANON” w Koszalinie (4000,00),
1. Wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w 8 świetlicach
wiejskich i osiedlowych, funkcjonujących na terenie gminy poprzez zaopatrzenie w
materiały umożliwiające prowadzenie zajęć z dziećmi, zakup art. papierniczych, gier
(1328,26),
2. Udział 4 opiekunów świetlic w XIX Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc
psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym" (1280,00),
3. Wnioskowanie do Sądu Rejonowego w Koszalinie o zobowiązanie do leczenia
odwykowego (7 opłat sądowych w wysokości 40 zł.) (280,00).
1. Prowadzenie na terenie szkół, przedszkoli i świetlic programów profilaktycznych
dla dzieci i młodzieży, w tym:
- realizacja warsztatów profilaktycznych pn. "Końcowe odliczanie… Życie traci się
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rozwiązywania problemów
alkoholowych, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportoworekreacyjnych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych

raz…" na temat szkodliwości alkoholu, narkotyków i dopalaczy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych i gimnazjum (7800,00)
- realizacja warsztatów teatralno-dramowych o charakterze edukacyjnoprofilaktycznym w gimnazjum (3500,00)
- dofinansowanie programu profilaktycznego "Bezpieczna Szkoła" szkole
podstawowej w Rosnowie (1979,13)
-realizacja warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, nauczycieli i rodziców
w gimnazjum (1800,00),
- dofinansowanie programu profilaktycznego "Seniorzy i młodzi lubią tworzyć"
w szkole podstawowej w Rosnowie (700,00),
100255,43 -realizacja całorocznego programu profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego" w klasie
III szkoły podstawowej w Boninie (1297,92),
- realizacja programu profilaktycznego pn. "Pomóż sobie-pomóż innym" w świetlicy w
Grzybnicy (1136,59)
- realizacja programu profilaktycznego "Nie piję! nie palę! Czasu nie tracę na zbędne
prace" w świetlicy w Wyszewie (675,48)
2. Działania podjęte w ramach ogólnopolskiej kampanii „Rodzina na Tak"”:
- zakup pakietu materiałów profilaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia
kampanii (plakaty, ulotki, dyplomy, certyfikaty) (1217,00),
-organizacja VI Rodzinnego Festynu Integracyjnego (17175,05),
3. Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pn. "Alkohol i papierosy"
(896,00)
4. Udział w ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" (1230,00)
5. Dofinansowanie „Dnia Dziecka” w sołectwie Rosnowo (1845,00),
6. Zakup książek o tematyce profilaktycznej do świetlicy w Kretominie (162,84)
7. Zakup książek o tematyce profilaktycznej do kącika profilaktycznego utworzonego
na stanowisku pełnomocnika Wójta Gminy ds. Uzależnień (204,00)
8. Na bazie świetlic zorganizowane zostały zimowiska, podczas których dzieci
wyjeżdżały na wycieczki oraz uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych (5015,48),
9. W czasie wakacji letnich dzieci uczęszczały do świetlic, gdzie przy współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Radami sołeckimi i osiedli prowadzone były
"półkolonie". W ramach akcji letniej wychowankowie świetlic uczestniczyli w
wycieczkach oraz zajęciach zorganizowanych (8652,74),
10. Wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego – zatrudnienie
animatorów sportu w miejscowości Rosnowo i Bonin (22355,31),
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11. Realizacja warsztatów profilaktycznych pn. "Szkoła dla Rodziców" w szkole
podstawowej w Rosnowie – II edycje (9604,63)
12. Zakup materiałów profilaktycznych (zawieszek edukacyjnych) z przeznaczeniem
do punktów sprzedaży napojów alkoholowych (320,00)
13. Zakup namiotu umożliwiającego prowadzenie kampanii, festynów i imprez
profilaktycznych (12499,26)
14. Prenumerata miesięcznika "Remedium" (189,00)
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Wspomaganie działalności instytucji,
organizacji pozarządowych i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych

OGÓŁEM :

11960,60

123122,29

1. Szkolenie 2 członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w zakresie przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych (660,00)
2. Koszt wynagrodzenia członków GKRPA, która odbyła 11 posiedzeń (10440,00),
3. Zakup aktualizacji publikacji "Teczka gotowych materiałów, programów i
profilaktyki uzależnień dla GKRPA" (860,60)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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