UCHWAŁA NR LXV/469/2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 27 września 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2015 r. poz. 1893, z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439
oraz z 2018 r. poz. 310, poz. 650 i poz. 1669) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, poz. 1490 i poz. 1669) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. W Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018 stanowiącym załącznik do uchwały Nr LII/392/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia
14 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, Rozdział VI otrzymuje nowe brzmienie::
„Rozdział VI. Preliminarz wydatków.
Tabela nr 17
LP. Cele

Zadania szczegółowe

1.

1.

Utrzymanie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od
substancji psychoaktywnych.

2.

3.

4.

5.

Koszty w
zł

Realizacja ponadpodstawowych programów
terapeutycznych, wspomagających rehabilitację osób
uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
w Szpitalu Miejskim Spółka z o.o.
Realizacja szkoleń mających na celu podniesienie
kwalifikacji osób pracujących w obszarze uzależnień w
tym “Superwizja dla zespołu terapeutycznegorealizującego terapię uzależnienia i współuzależnienia od
alkoholu” w Szpitalu Miejskim Sp. z o. o.
Realizacja szkoleń mających na celu podniesienie
kwalifikacji osób pracujących w obszarze uzależnień w
tym “Superwizja dla zespołu terapeutycznegorealizującego terapię uzależnienia i współuzależnienia od
narkotyków” w Szpitalu Miejskim Sp. z o.o.
Realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla
młodzieży uzależnionej i współuzależnionej od
narkotyków do 18 r.ż. oraz ich rodzin i opiekunów
w Szpitalu Miejskim Sp. z o.o.
Realizacja programu terapeutycznego
ponadpodstawowego dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od narkotyków w Szpitalu
Miejskim Sp. z o.o.
108.205

2.

Poprawa funkcjonowania rodzin, 1.
w których występują problemy
uzależnień poprzez udzielanie
pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w
rodzinie.
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Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie - utrzymywanie
dostępności pomocy prawnej, pedagogicznej,
psychologicznej - dofinansowanie działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Ośrodka
Interwencji Kryzysowej.
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2.

3.
4.
5.

3.

Wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczowychowawczej i kompensacyjnej w placówkach
przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka,
w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym poprzez finansowanie placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.
Realizacja zajęć edukacyjnych adresowanych do
rodziców młodzieży gimnazjalnej dot. profilaktyki
używania leków.
Realizacja programów profilaktycznych wspierających
rodziców w prawidłowym wypełnianiu ról
rodzicielskich.
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Specjalistycznej
Poradni FAS dla dzieci ze spektrum FAS /FASD i ich
opiekunów.

870.327

1.
Zwiększenie świadomości
społecznej w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania 2.
narkomanii i przemocy
w szczególności dzieci i młodzieży.
3.

Prowadzenie programu wczesnej profilaktyki agresji w
placówkach oświatowych metodą, treningu umiejętności
prospołecznych i metodą treningu zastępowania agresji.
Realizacja programu adaptacyjno-integracyjnego z
elementami profilaktyki dla uczniów szkół
ponadpodstawowych.
Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
przez dzieci i młodzież - realizacja programu
profilaktycznego pn. „ABC Żeglarstwa”.
4. Realizacja akcji, kampanii, autorskich pomysłów z
zakresu profilaktyki uzależnień, w tym zakup materiałów
niezbędnych do przeprowadzenia akcji, kampanii,
pomysłów, prenumerata czasopism, szkolenia
pracowników WZP.
5. Realizacja programu wczesnej interwencji pn. Fred goes
Net.
6. Realizacja Programu Unplugged na terenie placówek
oświatowych.
7. Realizacja autorskiego programu z zakresu profilaktyki
selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
8. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej w tym
Programu pn. Młodzieżowi Liderzy /Animator
profilaktyczny.
9. Realizacja programów profilaktycznych typu „Ciąża bez
alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”.
10. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uniwersalnej
adresowanej do młodzieży szkolnej dotyczącej
dopalaczy.
216.490

4.

Utrzymanie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, narkomanii i
przemocy w rodzinie.

1.
2.
3.
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Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie
Uzależnień.
Realizacja zadania inwestycyjnego Świat Zabaw
Rekreacji i Sportu dla Każdego.
Utrzymywanie funkcjonowania Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Świnoujściu w tym:
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a)

pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu
zawartych umów za prowadzenie przez zespół
motywujący czynności zmierzających do objęcia
leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od
alkoholu, prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży
napojów alkoholowych przez członków KRPA,
opiniowanie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
napojów alkoholowych z uchwałą rady gminy przez
członków KRPA, prowadzenie sekretariatu,
b) pokrycie
kosztów
badań
biegłych
sądowych
orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
c) pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z
postępowaniem
nieprocesowym
w
przedmiocie
uzależnienia od alkoholu
d) pokrycie kosztów tłumaczenia języka migowego.
1.521.823
Razem 2.716.845
Dział 851 Rozdział 85154 Zapobieganie alkoholizmowi
Cel 1 zadanie 1, 2
91.600 zł
Cel 2 zadanie 1, 2, 4 i 5
868.327 zł
Cel 3 zadanie 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
193.250 zł
Cel 4 zadanie 1, 2, 3
1.521.823 zł
Razem:
2.675.000 zł
Dział 851 Rozdział 85153 Zapobieganie narkomanii
Cel 1 zadanie 3, 4 i 5
16.605 zł
Cel 2 zadanie 3
2.000 zł
Cel 3 zadanie 5, 6 i 10
23.240 zł
Razem:
41.845 zł
Łącznie: 2.716.845 zł (Rozdziały: 85154 i 85153).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Śliwiński
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UZASADNIENIE
W związku ze zwiększeniem w budżecie miasta na rok 2018 planu wydatków na realizację zadania
inwestycyjnego pn.: Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego, należy dodatkową kwotę w wysokości
675.000 zł wprowadzić do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Powyższe środki nie pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.

Id: 132F1AF8-E621-4D65-A8E0-1BD94B96E7E5. Podpisany

Strona 4

