Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Plan realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
Lipowa na rok 2011
Lp.

Główne kierunki działania

Formy realizacji
Zadania

Realizator
zadania

Termin
realizacji

1
I.

2
Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.

3
1. Współpraca z poradniami lecznictwa odwykowego i
innymi jednostkami służby zdrowia wspomagającymi
proces zdrowienia osób uzależnionych na terenie
Gminy. Udział Gminy w finansowaniu lecznictwa
prowadzonego przez poradnie i zakłady lecznictwa
służby zdrowia, w celu zwiększenia dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz osób z problemem
alkoholowym w rodzinie.
1.1. Dofinansowanie ponadpodstawowej działalności
Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu, Bielsku –
Białej.
2. Dofinansowanie ponadpodstawowej działalności
Izby Wytrzeźwień w Bielsku – Białej, usługi w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz prowadzeniu profilaktyki przeciwalkoholowej w
odniesieniu do osób doprowadzonych do
wytrzeźwienia.

4
Urząd Gminy
Komisja r.p.a.

5
cały rok

1

Koszt
6
16.000,00 zł

4.000,00 zł

6.000,00 zł

Urząd Gminy

cały rok

3. Współpraca ze Strażą Graniczną w ramach zadań w
zakresie porządku publicznego, bezpieczeństwa
obywateli oraz edukacji publicznej w Gminie Lipowa.
4. Prowadzenie punktu informacyjno –
konsultacyjnego w zakresie pomocy osobom
uzależnionym i ich rodzinom, w tym wynagrodzenia
dla osób dyżurujących oraz zakup materiałów
biurowych i wyposażenia.
II.

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

1. Realizacja zadań związanych z działaniami wobec
osób nadużywających alkoholu przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w
Lipowej:
1.1. koszty wynagrodzenia członków Komisji r.p.a. za
posiedzenia – interwencje prawno – administracyjne i
psychospołeczne wobec osób nadużywających
alkoholu.
1.2. Koszty szkolenia członków Komisji r.p.a.
1.3. Koszty wyposażenia w materiały i sprzęt oraz
koszty pomocnicze umożliwiające realizację zadań
przez Komisję r.p.a. Podróże służbowe.
1.4. Koszty wynagrodzenia biegłych sądowych za
badania i opinie w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu.
1.5. Ponoszenie kosztów sądowych związanych z
przekazaniem wniosku do sądu w myśl art. 26 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi a także zgodnie z ustawą o kosztach
sądowych.

2

2.000,00 zł

4.000,00 zł

Komisja r.p.a.
Urząd Gminy

29.600,00 zł

19.200,00 zł

3.000,00 zł
2.000,00 zł

5.000,00 zł
400,00 zł

III.

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych , w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych.

2. Współpraca i wspieranie działalności środowisk
wzajemnej pomocy osób z problemem alkoholowym,
ruchów
samopomocowych:
m.in.
poprzez
dofinansowanie wyjazdu rodzinnego do Częstochowy
na coroczny zjazd AA oraz ogniska dla osób i rodzin z
problemem alkoholowym.

Komisja r.p.a.

1. Koszty realizacji programów i spektakli
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz
pogadanek dla rodziców w szkołach podstawowych i
w gimnazjum oraz wyposażenia programów
profilaktycznych w materiały pomocnicze do ich
realizacji.
2. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w
świetlicach szkolnych w szkołach dla dzieci i
młodzieży z grup podwyższonego ryzyka:
2.1. Koszty wynagrodzenia prowadzących zajęcia
socjoterapeutyczne.
Przyjmuje
się
stawkę
wynagrodzenia za godzinę 25,00 zł brutto.
2.2. Koszty wyposażenia zajęć w niezbędny sprzęt i
materiały pomocnicze, dofinansowanie imprez dla
dzieci.
2.3. Koszty zorganizowania wycieczek z elementami
profilaktycznymi oraz paczek mikołajkowych dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci z
rodzin będących w trudnej sytuacji materialno –
bytowej.

Szkoły
Podstawowe,
Gimnazjum,
Komisja r.p.a.

cały rok

3.000,00 zł

Szkoły
Podstawowe,
Gimnazjum,
Komisja r.p.a.

cały rok

18.000,00 zł

3. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez
edukacyjnych,
kulturalnych,
sportowych
i
turystycznych wśród dzieci i młodzieży w szkołach i

Szkoły
Podstawowe,
Gimnazjum,

3

700,00 zł

10.000,00 zł
3.000,00 zł

GOPS,
Komisja r.p.a.

cały rok

5.000,00 zł

29.600,00 zł

środowisku promujące zdrowy styl życia. Prowadzenie
profilaktyki edukacyjnej w oparciu o kółka
zainteresowań w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych,
w
tym
prowadzenie
zajęć
pozalekcyjnych w szkołach:
3.1. Koszty wynagrodzenia i zakup materiałów na
zajęcia organizowane przez szkoły, w szczególności w
okresie ferii zimowych i wakacji.
3.2. Koszty wynagrodzenia i zakup sprzętu na zajęcia
sportowe – w szczególności kluby sportowe.
3.3. Koszty organizacji imprez edukacyjnych dla
najmłodszych.
4. Edukacja w zakresie promocji zdrowego stylu życia,
profilaktyki uzależnień, socjoterapii i rozwiązywania
problemów alkoholowych:
4.1. Koszty szkoleń w tym kadry pedagogicznej w
zakresie promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki
uzależnień, socjoterapii i rozwiązywania problemów
alkoholowych, plakaty, ulotki.

4

Urząd Gminy

Szkoły
Podstawowe,
gimnazjum
Kluby sportowe

cały rok
6.000,00 zł
cały rok
21.500,00 zł
2.100,00 zł

Szkoły
Podstawowe,
Przedszkola
GOPS, Urząd
Gminy, Komisja
r.p.a., Szkoły
Podstawowe,
Gimnazjum

1.000,00 zł
cały rok

1.000,00 zł

IV.

V.

Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, realizujących
zadania służącej
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych w Gminie.

Podejmowanie interwencji w
związku z naruszeniem
przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela
publicznego.

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i
samorządowymi, ośrodkami kultury mającymi na celu
promocję zdrowego stylu życia poprzez kulturę, sport i
turystykę z udziałem treści profilaktycznych o
uzależnieniach. Organizowanie imprez i zajęć
promujących zdrowy styl życia oraz ograniczenie
spożywania alkoholu.
1.1. Koszty pobytu dzieci i młodzieży w szczególności z
rodzin z problemem alkoholowym na koloniach i
obozach z programem profilaktycznym w okresie
wakacji.
1.2. Zorganizowanie imprez profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży mające na celu uświadomienie
młodemu pokoleniu negatywnych następstw
nadużywania alkoholu i wskazanie alternatywnych
form spędzania wolnego czasu.

Urząd Gminy,
organizacje
pozarządowe
wyłonione w
drodze konkursu
ofert na dotację z
budżetu gminy

1. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych
do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań
kontrolnych i interwencyjnych mających na celu
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych
interwencyjnych przestrzeganie zakazu sprzedaży
alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

Komisja r.p.a.,
Urząd Gminy

5

10. 000,00 zł
cały rok

lipiec sierpień

5.000,00 zł

cały rok
5. 000,00 zł

cały rok

500,00 zł

VI.

Bieżąca obsługa i ewaluacja
gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

1. Utworzenie rezerwy finansowej na zadania mogące
wyniknąć w trakcie realizacji programu – w zależności
od wysokości wpływów z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ciągu
roku.

Wójt Gminy

2.000,00 zł

110.400,00 zł

Razem:

6

