Uchwała Nr XXIX/190/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012
roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U
z 2012r. poz. 1356), oraz uchwały Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia
2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 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 2012 roku,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/190/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU
Lp.

Zadanie

Koszt
zadania

Uwagi

Ogółem środki wydatkowane na wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej w 2012 roku – 113.578,90
Wykorzystanie środków:
1. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, jako
miejsca pierwszego kontaktu, mającego na celu informowanie o chorobie alkoholowej
i możliwościach leczenia oraz zmotywowanie do podjęcia terapii. Punkt był czynny w
każdą środę w wymiarze 2 godzin w miejscowościach Rosnowo, Wyszebórz i Bonin
(zgodnie z harmonogramem dyżurów). Ze środków GPPiRPA opłacone zostały dyżury
terapeuty, zakup drukarki i czajnika oraz artykułów spożywczych z przeznaczeniem
na spotkanie integracyjne osób uczęszczających do punktu – (8.412,15),
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Zwiększanie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i
członków ich rodzin

2. Badania mające na celu ustalenie stopnia uzależnienia. Na podstawie badań biegły
psycholog i psychiatra wydają opinię, która jest niezbędna do skierowania wniosku
15.181,15 do Sądu Rejonowego o podjęcie czynności mających na celu zobowiązanie do
podjęcia leczenia – (1.679,00),
3. Finansowanie badań okresowych i terapii podtrzymującej 4 osób po odbytym
leczeniu odwykowym – (2.480,00),
4. Dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników lecznictwa
odwykowego polegające na sfinansowaniu XXVI Szkoły Letniej Instytutu Psychologii
Zdrowia PTP dla 3 pracowników Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i
Współuzależnienia „ANON” w Koszalinie - (2.610,00).
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Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie

Wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w 8 świetlicach wiejskich
i osiedlowych, funkcjonujących na terenie gminy poprzez zaopatrzenie w materiały
13.536,43 umożliwiające prowadzenie zajęć z dziećmi, zakup art. papierniczych, gier (7.032,58)
oraz doposażenie świetlic w niezbędny sprzęt, meble (zakup mebli do świetlicy
w Grzybnicy i Wyszeborzu) – (6.503,85).
1. Prowadzenie na terenie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
w tym:
- Organizacja programu profilaktycznego z elementami socjoterapii pn. „Trzy Kroki”
w Szkole Podstawowej w Rosnowie.
Program skierowany do 14 uczniów
sprawiających trudności wychowawcze (palących papierosy i sięgających po alkohol)
oraz ich rodziców – (3.607,42),
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Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej, edukacyjnej
oraz szkoleniowej w zakresie
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

- Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowym być” w Szkole Podstawowej
w Rosnowie. Program realizowany był w miesiącach listopadzie i grudniu 2012 roku.
Wzięło w nim udział 96 uczniów, 13 nauczycieli oraz rodzice. Program został
zrealizowany przy współpracy z psychoterapeutą prowadzącym warsztaty z dziećmi
i rodzicami – (3.731,47),
58.036,29

- Realizacja Warsztatów Teatralno-Dramowych w Gimnazjum wspomagających
rozwój osobowości uczniów w tym szczególnie umiejętności komunikowania się
i wyrażania własnych opinii, kształtowanie aktywnej postawy w sytuacjach trudnych,
wzmacniania poczucia własnej wartości, odpowiedzialności i współistnienia,
osłabianie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im poprzez wskazanie na istnienie
alternatywnych i atrakcyjnych możliwości samorealizacji – (3.600,00),
- Zakup biletów na spektakl profilaktyczny „Zaczarowany Komputer” dla dzieci
uczęszczających do świetlic wiejskich i osiedlowych – (540,00);
2. Na bazie świetlic zorganizowane zostały zimowiska, podczas których dzieci
wyjeżdżały do kina, teatru, uczestniczyły w kuligach, zajęciach plastycznych,
tanecznych i sportowych. Na organizację zimowisk wydatkowano ogółem (5.587,56),
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3. 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 wyjeżdżali również
na wycieczki. Z GPPiRPA wydatkowano środki na akcję letnią w łącznej wysokości
(6.265,59);
4. Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach, akcjach informacyjnoedukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych, w tym:
- Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod której hasłem
zorganizowano festyn profilaktyczny w Gimnazjum w Manowie, „Majówkę” i Dzień
Dziecka w Rosnowie, Dziecięce zawody zapaśnicze, Turniej Piłki nożnej o Puchar
Wójta. Zakupiono również pakiet ulotek, dyplomów i plakatów niezbędnych do
przeprowadzenia kampanii – (2.872,67),
- Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę!”, w ramach której zorganizowano III
Rodzinny Festyn Integracyjny, Dzień Dziecka w Boninie, Wyszewie i Manowie,
Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolach. Zakupiono pakiet ulotek, dyplomów
i plakatów niezbędnych do przeprowadzenia kampanii oraz balony z nadrukiem herbu
Gminy Manowo oraz logo kampanii – (5.206,64),
- Ogólnopolskiej Kampanii „Wakacje Bez Alkoholu”. Zakupiono pakiet materiałów
informacyjno-edukacyjnych, niezbędnych do przeprowadzenia kampanii, które
przekazano do szkół oraz do punktów sprzedaży napojów alkoholowych wraz
z apelem do sprzedawców o ograniczenie dostępności alkoholu osobom nieletnim –
(477,24);
5. Wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego – zatrudnienie
animatorów sportu na boiskach ORLIK w miejscowości Rosnowo i Bonin –
(18.794,10);
6. Zakup pakietu 6 filmów DVD dotyczących profilaktyki, które przekazano do
Gimnazjum w Manowie, celem wykorzystania podczas zajęć profilaktycznych
(„Dziękuję nie piję”, „Dziękuję nie biorę”, Powstrzymać agresję”, Żyję bez ryzyka
AIDS”, „Media i przemoc”, „Anoreksja i bulimia”) – (399,00);
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7. Zakup książek i ulotek wydawnictwa „Mediaparpa” o tematyce profilaktycznej.
Przekazano do Szkoły Podstawowej w Rosnowie, Biblioteki w Wyszewie oraz na
potrzeby bieżącej działalności Pełnomocnika ds. Uzależnień – (734,60);
8. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych:
- na terenie Gminy przeprowadzono program interwencyjno-kontrolny „Zakup
kontrolowany”. Działaniem objęto 30 punktów. Program miał na celu sprawdzenie
gotowości sprzedaży alkoholu osobie budzącej wątpliwości co do pełnoletności, bez
potwierdzenia wieku dokumentem tożsamości. Po dokonaniu prób zakupu zostało
przeprowadzone terenowe szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.
Dodatkowo sprzedawcy otrzymali materiały szkoleniowe „Praktyczne porady”, aby
mogli na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę. W następstwie przeprowadzonego badania
Wójt Gminy skierował do sprzedawców list z apelem o przestrzeganie przepisów
prawa wraz z naklejkami informującymi o sprzedaży w punkcie alkoholu wyłącznie
osobom pełnoletnim – (2.850,00),
- w okresie przedwakacyjnym Wójt Gminy skierował do sprzedawców napojów
alkoholowych pismo-apel o wzmożoną kontrolę dokumentów tożsamości celem
ograniczenia dostępności alkoholu osobom nieletnim. Wraz z listem przekazano do
punktów sprzedaży napojów alkoholowych materiały profilaktyczno-edukacyjne
„Wakacje Bez Alkoholu”;
9. Sfinansowanie warsztatów dla nauczycieli i pedagogów z terenu gminy (17 osób)
dotyczących programu pt. „Przyjaciele Zippiego”. Program ten przeznaczony jest dla
uczniów klas I-III oraz przedszkolaków i ma na celu zapobieganie agresji wśród
najmłodszych, naukę asertywności a także sposobów radzenia sobie w sytuacjach
niepowodzeń rodzinnych i szkolnych – (3.000,00);
10. Szkolenie „Bezpieczna Szkoła” pedagoga szkolnego SP Rosnowo z zakresu
zagrożeń jakie niesie ze sobą Internet – (370,00).
1. Szkolenie 2 członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych pn. „Profilaktyka zachowań problemowych/ryzykownych młodzieżyjak oceniać jakość szkolnych programów profilaktycznych”. Szkolenie zostało
zorganizowane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski (bezpłatne),
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2. Doposażenie stanowiska pracy Pełnomocnika Wójta Gmin ds. Uzależnień przez
zakup komputera, routera, gilotyny do cięcia papieru, - (3.875,88);
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Wspomaganie działalności instytucji,
organizacji pozarządowych i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych
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OGÓŁEM :

3. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która:
- odbyła 13 posiedzeń,
14.315,88 - wydała 21 postanowień w sprawie usytuowania punktów sprzedaży napojów
alkoholowych,
- przyjęła 11 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem
odwykowym
- wystosowała 22 zaproszenia dla osób wskazanych w ww. wnioskach, jako osoby
uzależnione oraz członków ich rodzin,
- przeprowadziła 9 rozmów motywujących z osobami wskazanymi we wnioskach
o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym jako osoby
uzależnione oraz członkami ich rodzin,
- przeprowadziła 8 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – (10.440,00)

12.509,15

113.578,90

1. Zapłata zaległych faktur za prowadzenie punktu konsultacyjnego w 2011 roku
(3.360,00);
2. Zapłata zaległych faktur za realizację programów profilaktycznych z dziećmi
i młodzieżą w Rosnowie i Boninie (4.200,00);
3. Zapłata zaległej faktury za szkolenie pn. „Przesłanie humanistyczne
psychoterapii” terapeutów Ośrodka ANON w 2011 roku – (2.325,00);
4. Zapłata zaległej faktury za krzesła zakupione do Ośrodka ANON zgodnie
z GPPiRPA na rok 2011 – (2.499,94);
5. Koszty prowizji od operacji bankowych – (124,21).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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