UCHWAŁA NR XXXVIII/726/18
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 j.t. ze zm.) art.17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1769 j.t. ze zm.) oraz art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 j.t. ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co
następuje:
§ 1. Zmienia się pkt 3.1.1e Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 –
2020 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, który
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce
Elżbieta Regulska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/726/18
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 24.05.2018 roku
3.1.1e GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2018

Wstęp
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 opracowany został zgodnie z treścią ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, j.t. ze zm.). Do
sporządzenia programu wykorzystano materiały własne Urzędu Gminy Kobierzyce, w tym raporty i sprawozdania z realizacji zadań własnych
gminy. Program został oparty o analizę danych (stan na listopad 2017 rok) pozyskanych od podmiotów współpracujących przy realizacji zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kobierzycach, Posterunku Policji w Kobierzycach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, Zespołu
Interdyscyplinarnego, Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, gminnych jednostek oświaty, organizacji pozarządowych. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kobierzycach koordynuje zadania ujęte w programie.
I. Dostępność alkoholu w Gminie
1. Charakterystyka problemów:
a) limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jest wykorzystany w 78%,
natomiast do spożycia w miejscu sprzedaży jest wykorzystany na poziomie 96%. Ogólnie wykorzystanie limitów punktów sprzedaży
napojów alkoholowych wynosi 85% w roku 2017. Znacznie zmniejsza się ilość mieszkańców Gminy przypadająca na jeden punkt
sprzedaży napojów alkoholowych ogółem, jest to tendencja negatywna. Zwiększa się ilość mieszkańców Gminy przypadająca na jeden
punkt napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, jest to tendencja pozytywna. Dane dotyczące ilości punktów
sprzedaży napojów alkoholowych w odniesieniu do ilości mieszkańców przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1. Punkty sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie w latach 2013-2017
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
Wyszczególnienie
Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych
uchwalony przez radę gminy
(handel + gastronomia)

Ilość

Ilość

Ilość

Ilość

Ilość

85

85

85

85

85
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Uchwalony przez radę gminy limit punktów sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia:
- poza miejscem sprzedaży ( handel)
- w miejscu sprzedaży ( gastronomia)
Pozostałe punkty sprzedaży poza limitem
(do 4,5% alkoholu i piwo)
- poza miejscem sprzedaży (handel)
- w miejscu sprzedaży (gastronomia)
Wykorzystanie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych
w gminie z napojami
przeznaczonymi do spożycia:
- poza miejscem sprzedaży (handel)
- w miejscu sprzedaży (gastronomia)
tutaj za 100% przyjęto limit uchwalony przez radę gminy
Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia:
- poza miejscem sprzedaży (handel)
- w miejscu sprzedaży (gastronomia)
Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży
wszystkich napojów alkoholowych
Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży
napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%
Liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

60
25

60
25

60
25

60
25

60
25

83
54
29

82
53
29

92
62
30

91
53
38

89
48
38

71

67

74

75

72

51
20
68

51
16
87

56
18
92

52
23
95

47
24
91

53
15

58
29

62
30

57
38

50
38

211

259

202

158

263

281
0

275
0

294
0

234
0

327
0

b) z danych liczbowych Policji dotyczących naruszeń prawa i porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alkoholu
wynika, że ich liczba wynosi 57, więcej o 7 niż w 2016 roku. Natomiast odnotowano spadek interwencji rodzinnych, w 2017 roku
przeprowadzono 33 interwencji rodzinnych mniej o 4 niż w roku 2016, w tym 30 w związku z alkoholem.
W 2017roku 26 osób przewieziono do Izby Wytrzeźwień lub do miejsca wytrzeźwienia, natomiast w latach 2013-2014 liczba osób
przewiezionych do Izby Wytrzeźwień lub do miejsca wytrzeźwienia kształtuje się na poziomie powyżej 32 osób. W 2017 roku założono
31 niebieskich kart w związku z przemocą domową, mniej o 2 niebieskie karty założone w 2016 roku, więcej o 8 założonych w 2015
roku oraz o 19 założonych w 2014 roku.
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Tabela nr 2. Dane liczbowe Policji w latach 2013-2017
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Ilość

Ilość

Ilość

Ilość

Ilość

Liczba osób przewiezionych
do Izby Wytrzeźwień, do wytrzeźwienia

32

36

30

29

26

Liczba interwencji rodzinnych

28

32

31

37

33

Liczba interwencji rodzinnych
w związku z alkoholem

12

28

19

24

30

Liczba założonych
Niebieskich Kart

4

14

25

33

31

Wyszczególnienie

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach świadczył pomoc w postaci pracy socjalnej i materialną dla 40
rodzin z problemem alkoholowym w 2017 i 2016 roku, dla 48 w 2015 roku, dla 42 w 2014 roku, dla 27 w 2013 roku; tendencja
malejąca w stosunku do 2015 i 2014 roku.
d) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 4 członków, inicjuje działania w zakresie Ustawy oraz
rozpatruje sprawy związane z procedurą zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu i opiniowania wniosków
o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ogólna liczba skierowanych w 2017 r. do GKRPA wniosków o leczenie odwykowe wynosiła 16, z czego 5 osób nadużywających
alkoholu podjęło leczenie bez kierowania sprawy do sądu, po zastosowaniu przez członków Komisji metody krótkiej interwencji.
Wnioski o objęcie leczeniem odwykowym wpłynęły od członków rodzin - 14, od Policji - 1, od kuratora sądowego - 1.
Członkowie Komisji nie uczestniczyli w rozprawach sądowych.
W 2017 r. Komisja po dokonaniu oceny warunków w terenie, zaopiniowała 11 wniosków podmiotów ubiegających się o wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydała również 11 pozytywnych postanowień. Komisja odbyła 27 posiedzeń
zwykłych, problemowych i plenarnych.
Ogólna liczba przyjętych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym od alkoholu zmniejszyła się o 1 w stosunku do roku 2016,
również liczba zaopiniowanych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zmniejszyła się o 10.
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Tabela nr 3. Działania w ramach GKRPA w Gminie w latach 2013-2017
Rok
2013
Wyszczególnienie
Ilość
Ogólna liczba przyjętych wniosków o objęcie leczeniem
odwykowym od alkoholu
Liczba wywiadów środowiskowych osób z problemem
alkoholowym, przeprowadzonych na potrzeby Komisji
Liczba osób, z którymi Komisja przeprowadziła rozmowy
motywujące do podjęcia leczenia w związku z problemem
alkoholowym
Liczba osób, wobec których Komisja wystąpiła do sądu z
wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązanie do leczenia
odwykowego
Liczba zaopiniowanych wniosków o wydanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
- pozytywnie,
- negatywnie

2014
Ilość

2015
Ilość

2016
Ilość

2017
Ilość

29

33

20

17

16

25

25

2

16

25

53

53

55

54

50

8

31

8

14

23

105

108

78

21

11

105
0

108
0

78
0

21
0

11
0

2. Osoby i instytucje realizujące zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (stan zasobów):
a) Gminny Punkt Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Witosa 15 w Kobierzycach, służący osobom
uzależnionym i ich rodzinom, w którym działa:
- grupa motywująca osoby uzależnione od alkoholu do leczenia będące przed lub po programie terapeutycznym podstawowym
w placówce leczenia odwykowego,
- grupa samopomocowa AA,
- konsultacje, dyżury, telefon zaufania AA dla osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym,
- grupa dla młodzieży,
- treningi, warsztaty terapeutyczne.
b) świetlice profilaktyki środowiskowej w następujących miejscowościach: Bielany Wrocławskie, Budziszów, Cieszyce, Damianowice,
Dobkowice, Domasław, Jaszowice, Kobierzyce, Królikowice, Krzyżowice, Kuklice, Magnice, Owsianka, Pełczyce, Pustków
Wilczkowski, Pustków Żurawski, Solna, Szczepankowice, Ślęza, Tyniec Mały, Tyniec nad Ślęzą, Wierzbice, Żerniki Małe, w których
realizowane są zadania z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej, poprzez alternatywne formy spędzania wolnego czasu, działania
opiekuńczo - wychowawcze. Ogółem uczęszcza 250 osób w wieku od 4 do 21 lat. Świetlice ww. prowadzone są w szkołach - 1,
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w budynku parafialnym - 1 i w budynkach świetlic wiejskich - 23. Dla poprawienia bazy przeprowadzono konieczne remonty i
modernizację pomieszczeń przeznaczonych na działalność świetlic.
c) w jednostkach oświaty w miejscowościach: Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Pustków Wilczkowski, Pustków Żurawski, Tyniec
Mały, Wysoka realizowane są programy autorskie z elementami socjoterapii, gdzie programem objęci są uczniowie, nauczyciele,
rodzice,
d) Gmina organizuje w okresie wakacji letnich corocznie wyjazdy dla dzieci i młodzieży, podczas których realizowane są programy
profilaktyczne,
e) program świetlic profilaktycznych jest realizowany przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w budynkach świetlic wiejskich,
3. Organizacje pozarządowe realizujące w 2017 roku m .in. programy profilaktyczne: Stowarzyszenie Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości
„ISKRA”, Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie”.
4. Najważniejsze zadania Gminy w 2018 roku:
a) profilaktyka dzieci i młodzieży,
b) umocnienie rodziny,
c) zmniejszanie skutków uzależnień poprzez prowadzenie Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
w którym prowadzone będą zajęcia wspierające. Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania (wspieranie osób
uzależnionych i ich rodzin pomocą psychospołeczną, prawną),
d) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m. in. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym).
5. Przewidywana wysokość środków finansowych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2018 roku wyniesie 1.349.040,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych).
II. Cel Programu
Celem ogólny programu jest ograniczenie na terenie Gminy Kobierzyce spożycia alkoholu i związanych z tym problemów zdrowotnych
i społecznych.
Cele szczegółowe:
1. Poprawa dostępności do leczenia odwykowego mieszkańcom gminy,
2. Wspomaganie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy w rodzinie,
3. Zmniejszenie ilości przypadków naruszeń ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
4. Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
5. Wspomagania działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
6. Kontynuacja profilaktyki gminnej angażująca wiele grup społeczności lokalnej (młodzieży, wychowawców, przedstawicieli samorządu).
III. Zadania prowadzące do osiągnięcia celów:

5
Id: 673CD7AB-694D-4D4D-9F1B-C10385F1CF2F. Podpisany

Strona 5

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
a) prowadzenie Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach przy ul. Witosa 15 w zakresie:
- programu motywującego osoby uzależnione od alkoholu do leczenia,
- prowadzenia treningów umiejętności, warsztatów służących dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej i rodzinnej,
- programu dla młodzieży pijącej w sposób ryzykowny,
- programu wsparcia prowadzonego przez specjalistów dla osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, oraz osób
doznających przemocy w rodzinie, sprawców tej przemocy,
b) merytoryczne wsparcie dla działającego na terenie gminy Ruchu Anonimowych Alkoholików, Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji
i Trzeźwości „ISKRA”.
2. Działania na rzecz ograniczania występujących problemów alkoholowych:
a) inicjowanie działań w Gminie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
b) współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
c) prowadzenie działalności informacyjnej służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
d) usprawnienie prac związanych z postępowaniem wobec mieszkańców gminy nadużywających alkoholu, w tym: udzielanie informacji
rodzinie o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, motywowanie osób z problemem
alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych osób z problemem alkoholowym,
współpracę z sądem, biegłymi opiniującymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosków do sądu w sprawach
o zobowiązanie do leczenia odwykowego od alkoholu,
e) kontynuację i uruchomienie nowych programów w świetlicach środowiskowych dla dzieci podlegających przemocy w rodzinie,
f) kontynuację działań Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach,
g) współpraca m. in. z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organizacjami pozarządowymi, szkołami,
h) wydawanie opinii o zgodności z uchwałami Rady Gminy Kobierzyce usytuowania i limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
zgodnie z art. 18 ust. 8 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku,
i) współudział w kontrolowaniu przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
z cyt. Ustawą.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych:
a) realizację programów profilaktycznych na terenie świetlic środowiskowych oraz szkół,
b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców dzieci uczestniczących w programach,
c) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
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d) wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej,
e) kontynuację budowy nowych świetlic profilaktyki środowiskowej.
4. Zlecanie realizacji zadań dla organizacji pozarządowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego.
IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w jej pracach otrzymują wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacane jest w okresach miesięcznych,
na podstawie listy sporządzanej w oparciu o protokoły z posiedzeń i listę obecności.
3. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie w postaci zryczałtowanej.
4. Zryczałtowane wynagrodzenie wynosi 200,00 złotych brutto za udział w każdorazowym posiedzeniu GKRPA.
5. Regulamin pracy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalony przez GKRPA zatwierdza
Wójt Gminy Kobierzyce.
6. Członkom GKRPA przysługuje zwrot kosztów podróży wynikający z udziału m.in. w szkoleniach, konferencjach, seminariach
organizowanych dla potrzeb Komisji poza terenem działania Komisji na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
V. Szczegółowy zakres działań i realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018
Lp. Cel szczegółowy
Zadania do realizacji
Koszt
Termin
Wskaźniki
Realizator
w zł
realizacji
I.
Zwiększenie
77.540,00
dostępności
i skuteczności
terapii dla osób
uzależnionych i
ich rodzin
1.Realizacja programów profilaktycznych
w Gminnym Punkcie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
A. Grupa motywująca osoby uzależnione
do leczenia,
realizacja 2 grup, 6 godzin tygodniowo

Cały rok
68.040,00
22.320,00

Cały rok Z programu skorzysta nie mniej niż 26 osób
z wyjątkiem
lipca

Instruktor terapii
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B. Grupa młodzieżowa,
realizacja 2 grup, 7 godzin tygodniowo
C. Program wsparcia dla rodzin
z problemem alkoholowym, dyżury
realizacja raz w tygodniu 6 godzin
2. Koszty prowadzenia Gminnego Punktu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień w Kobierzycach
A. Zakup energii

II.

Cały rok Z programu skorzysta nie mniej niż 16 osób
z wyjątkiem
lipca i sierpnia
Cały rok
Z programu skorzysta nie mniej niż 20
18.000,00
osób
27.720,00

9.500,00
4.000,00

B. Zakup materiałów edukacyjnoinformacyjnych

2.000,00

C Zakup środków czystości

2.000,00

D. Opłata za telefon

1.500,00

Działania na rzecz
ograniczania
występujących
problemów
alkoholowych

Cały rok

Specjalista ds. terapii
uzależnień, trener PTP
Specjalista ds. terapii,
prawnik, lekarz
Organizacje uprawnione

Zakupiona będzie energia potrzebna do
funkcjonowania Punktu
Zakupionych zostanie minimum 20
egzemplarzy literatury fachowej oraz 500
sztuk materiałów informacyjnych
Zakupione zostaną środki czystości
niezbędne do utrzymania w czystości
Punktu
Opłacony zostanie telefon zaufania AA
w Punkcie

79.413,00
1. Praca komisji

Cały rok
50.813,00

2. Współpraca z sądem oraz biegłymi
w sprawie uzależnienia od alkoholu

8.000,00

3. Przeprowadzenie wywiadów
środowiskowych osób
z problemem alkoholowym

3.000,00

Skontrolowanych zostanie minimum 40
Członkowie GKRPA
punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
Odbędzie minimum 9 posiedzeń
dotyczących rozmów interwencyjnych z
osobami
z problemem alkoholowym
Cały rok Do sądu zostanie skierowanych minimum 7
Członkowie GKRPA,
wniosków
sąd, biegły w sprawie
o zobowiązanie do leczenia odwykowego uzależnienia od alkoholu
od alkoholu
Cały rok
Zostanie przeprowadzonych minimum 10
Pracownik socjalny
wywiadów środowiskowych osób
z problemem alkoholowym
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4. Szkolenia członków GKRPA,
pracownika ds. profilaktyki, pracowników
socjalnych, pracowników służby zdrowia,
pracowników oświaty, policji, radnych,
sołtysów
5. Program profilaktyczny - porady prawne
dla osób z rodzin dysfunkcyjnych
III.

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i edukacyjnej w
zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i przeciwdziałania
narkomanii,
w szczególności dla
dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także
działań na rzecz
dożywiania dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo
wychowawczych
i socjoterapeutycznych

8.000,00

Cały rok W szkoleniach udział weźmie minimum 10
osób

Osoby, organizacje
uprawnione

9.600,00

Cały rok

Z programu skorzysta minimum 20 osób

Osoby, organizacje
uprawnione

Cały rok Zostanie zakupiona energia do minimum 10
świetlic środowiskowych

Organizacje uprawnione

582.087,00

1. Świetlice środowiskowe, działania
w zakresie czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży z rodzin zagrożonych
patologią - zakup energii

20.000,00
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2. Wydatki inwestycyjne
3. Konkursy, kampanie profilaktyczne

4. Programy profilaktyczne w jednostkach
oświaty

IV.

237.639,00
3.500,00

268.948,00

Cały rok

Zostanie dofinansowana budowa minimum
1 świetlicy profilaktyki środowiskowej
Cały rok
Minimum 50 osób zostanie weźmie udział
w konkursie lub kampanii profilaktycznej

Cały rok
z wyjątkiem
lipca i sierpnia

W programach profilaktycznych
w jednostkach oświaty udział weźmie
minimum 2000 dzieci i młodzieży

Organizacje uprawnione
Osoby, organizacje
uprawnione
Osoby, organizacje
uprawnione

a) Gminny Zespół Szkół w Bielanach
Wrocławskich
b) Szkoła Podstawowa w Kobierzycach

30.000,00

Dyrektor

58.300,00

Dyrektor

c) Szkoła Podstawowa w Pustkowie
Wilczkowskim
d) Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym

42.000,00

Dyrektor

77.947,00

Dyrektor

e) Szkoła Podstawowa w Pustkowie
Żurawskim
f) Szkoła Podstawowa w Wysokiej

26.701,00

Dyrektor

34.000,00

Dyrektor

5.Program profilaktyczny wyjazdowy dla
dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin
alkoholowych w wieku od 7 do 16 lat
(kolonia, obóz)

52.000,00

Zlecanie realizacji
zadań dla organizacji
pozarządowych w
trybie ustawy o
działalności pożytku
publicznego

60.000,00

1. Program dla rodzin z problemem
alkoholowym

2. Prowadzenie świetlicy
profilaktycznej w miejscowości
Bielany Wrocławskie

20.000,00

40.000,00

czerwiec,
lipiec, sierpień

W programie profilaktycznym udział
weźmie minimum 45 dzieci i młodzieży

Cały rok
w sposób
ciągły

Osoby, organizacje
uprawnione
Organizacje
pozarządowe,
stowarzyszenia
abstynenckie

Objętych programem będzie minimum 50
dzieci, młodzieży, osób dorosłych

Objętych programem będzie minimum 50
dzieci, młodzieży, osób dorosłych
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V.

Program świetlic
środowiskowych

Dofinansowanie programów
profilaktycznych w świetlicach
środowiskowych
RAZEM

550.000,00

Cały rok w
sposób ciągły

W nie mniej niż w 17 świetlicach
środowiskowych realizowany będzie
program profilaktyczny dla minimum 350
dzieci i młodzieży

GCK i S, inne
organizacje

1.349.040,00

VI. Promocja Programu
Informacje na temat Programu przekazywane będą mieszkańcom oraz instytucjom zaangażowanym w jego realizację poprzez:
1) strony internetowe: Urzędu Gminy Kobierzyce, GOPS, realizatorów, partnerów,
2) lokalną prasę,
3) biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA”,
4) ulotki,
5) tablice informacyjne w sołectwach.
VII. Monitoring i ewaluacja
Monitoring
Realizację zadań będą monitorowali: Wójt Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kobierzycki Ośrodek Kultury, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wyznaczeni pracownicy tych instytucji będą sporządzali sprawozdania. Po upływie roku
budżetowego w I kwartale Wójt Gminy przedstawi sprawozdanie z realizacji programu w formie raportu Radzie Gminy Kobierzyce.
Ewaluacja
Po przedstawieniu raportu wnioski z realizacji programu zostaną ujęte w projekcie Gminnego Programu na rok następny.
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UZASADNIENIE

Zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018, stanowiącym część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014
- 2020, wynikają z uwzględnienia niewykorzystanych środków finansowych uzyskanych z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku w kwocie: 141.040,00
zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści złotych), co skutkuje zwiększeniem środków
finansowych na realizację ww. Programu z przeznaczeniem na zadanie profilaktyczne – budowę
świetlicy profilaktycznej w Księginicach, kwota 141.040,00 zł.
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