ZARZĄDZENIE NR 154/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie harmonogramu i preliminarza kosztów na rok 2014 wynikających z „Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec
na rok 2014” przyjętego uchwałą Nr XLIV/356/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
27 listopada 2013 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami : Dz. U. z 2013 r., poz. 645,poz.1318)oraz § 3 Uchwały Nr
XLIV/356/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie „Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2014”
zarządzam, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się harmonogram i preliminarz kosztów realizacji zadań na rok 2014 wynikających
z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec
na rok 2014” w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Społecznego, Skarbnikowi Miasta
oraz Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec.

Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman
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Nr

/ 14

Załącznik do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia
kwietnia 2014 r.

Harmonogram i preliminarz kosztów realizacji zadań w 2014 roku wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, przyjętego Uchwałą Nr XLIV/356/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2013 r.
Lp.

Cel

Koszt /zł/

Termin /
odpowiedzialny

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
1.
Zwiększanie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych,
współuzależnionych / dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym/, dorosłych dzieci
alkoholików poprzez realizację programów złożonych przez uprawnione instytucje i organizacje
skierowanych do wcześniej wymienionych populacji.

II półrocze/
instytucje i
organizacje
statutowo
uprawnione do
działań w obszarze
uzależnień

20.000 zł

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie
Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie Cały rok /
16.805 zł
Stowarzyszenie
1.
w Bolesławcu przy ul. Mikołaja Brody 13/7.
2.
3.

Prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin- pomoc prawna, psychologiczna dla osób doznających
przemocy przy ul. 1000-Lecia
Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie – prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc przy ul.
Kościelnej 2.

Przeciw Przemocy
„Razem”
Cały rok /Zarząd
Rejonowy PCK
luty-grudzień
/MOPS

3.195 zł
77.448 zł
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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.
1.Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych zwiększających skuteczność
styczeńdziałań wobec zaburzeń zachowania wynikających z eksperymentowania ze środkami
30.06.2014r.
zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej117.214 zł środki
1.1. Realizacja projektu przeciwdziałanie agresji – zajęcia sportowo-rekreacyjne rozładowujące
niewygaszane
napięcia, realizacja działań z klasami drugimi szkół podstawowych i gimnazjów we współpracy
z PW „Orka”
1.2. Realizacja szkolnych programów profilaktycznych służących promocji zdrowia,

przeciwdziałających uzależnieniom, agresji rówieśniczej, przemocy ( „NOE”, „Debata”
itp. wg wniosków złożonych przez szkoły).
1.3. Dofinansowanie organizacji konkursów profilaktycznych np. „Używki! Nie, dziękuję”
itp.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno- środowiskowych przy szkołach
2.1. koszt doposażenia – 4.000 zł
2.2 .koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych i sportowych-30.636 zł
2.3. koszt dożywiania- 10.000 zł
4. Realizacja programu „Sportowe Soboty 2014”- zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów szkoły
i dzieci zamieszkałych w najbliższej okolicy prowadzone w salach gimnastycznych, na terenie
boisk szkolnych ( w tym: animator sportu SP 4) i Krytej Pływalni „Orka”
5. Organizowanie działań profilaktycznych i integracyjnych skierowanych do rodzin
dysfunkcyjnych- współpraca z organizacjami i związkami wyznaniowymi- promocja zdrowia
i propagowanie trzeźwych obyczajów
6. Organizacja działań w zakresie profilaktyki uzależnień: np. kampanie edukacyjne skierowane do
dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa - „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakup materiałów do
realizacji działań.

SP/firmy i instytucje
uprawnione do
realizacji
programów
profilaktycznych,
dyrektorzy,
nauczyciele szkół
podstawowych i
gimnazjów

luty- grudzień
SP/dyrektorzy,
nauczyciele szkół
podstawowych
i gimnazjów
kwiecień-grudzień
SP/organizacje i
związki wyznaniowe
promujące zdrowie i
trzeźwe obyczaje
marzec- grudzień/
SP/placówki służby
zdrowia//placówki
oświatowe

119.271 zł

44.636 zł

55.000 zł

7.000 zł

6.600 zł
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7. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację działań w
19.800 zł
cały rok /
obszarze profilaktyki uzależnień:
SP/MOSiR/
7.1 organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w Bolesławcu w czasie ferii świetlice
zimowych i wakacji letnich jako alternatywnych do używania środków zmieniających świadomość profilaktycznoform spędzania czasu wolnego w tym:
środowiskowe;
organizacje
- Aktywne ferie- ferie bez nudy- cykl imprez- koszt realizacji programu: 3.000 zł
- Sportowe wakacje- wakacje bez nudy- cykl imprez z elementami edukacyjnymi- koszt realizacji trzeźwościowe
programu: 10.000 zł
7.2 realizacja programu „Żyj aktywnie” w tym:
-Festyn „Na zdrowie- żyj aktywnie i zdrowo”- koszt realizacji programu: 2.400 zł
-Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych- koszt realizacji programu: 2.400 zł
-Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych- koszt realizacji programu: 2.000 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Organizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych pracujących w obszarze profilaktyki
3.000 zł
marzec/grudzień
uzależnień oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych
SP/RiP/realizatorzy
4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
1. Prowadzenie w różnych częściach miasta, świetlic profilaktyczno- środowiskowych świadczących cały rok /
66.000 zł
SP/
osoby
pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia i rozwijania form
uprawnione do
i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci:
reprezentowania
1.1. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa , ul. wyłonionych w
Jarzębinowa 49 na Osiedlu Kwiatowym – koszt 16.000 zł
konkursie
1.2. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, organizacji
ul. Kościelna 3 – koszt 14.000 zł
1.3. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez Klub
Sportowy „TOP” Bolesławiec- koszt: 36.000 zł
2. Projekt działania realizowany przez BSA „Przemiana” przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu Cały rok/
Zarząd BSA
osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin.

20.000 zł

3. Wspieranie istniejącego ruchu trzeźwościowego ( Wspólnota Anonimowych Alkoholików ,
Wspólnota Al.- Anon, ) działającego na rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich
rodzinom poprzez organizację wyjazdów na spotkania integracyjne i pielgrzymki trzeźwościowe np.
do Lichenia, Częstochowy, Krzeszowa itp.

4.900 zł

„Przemiana”
kwiecieńlistopad
SP/ środowiska
trzeźwościowe
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5.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej
Wspieranie istniejącego ruchu społecznego Osiedla Kościuszki II:
60.000 zł
1. realizacja programu „Miasto bez granic” dla społeczności Osiedla , a w szczególności Cały rok/
Miejski Ośrodek
funkcjonowanie Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży;
Pomocy
2. funkcjonowanie „Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Społecznej
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie ” w korelacji z kontraktami socjalnymi
6.240 zł
i działaniami Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży.
6. Inne zadania wynikające z Programu
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wynagrodzenie za udział w pracach Komisji- koszt 65.789 zł
- wynagrodzenie wypłacane biegłym orzekającym o uzależnieniu od alkoholu w postępowaniu
sądowym- koszt 23.800 zł
- prowadzenie obsługi organizacyjnej Komisji- wynagrodzenie sekretarza MKRPA- koszt 22.176 zł
- opłaty sądowe- koszt 3.840 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
RAZEM

cały rok /
Przewodnicząca
MKRPA

115.605 zł

cały rok

3.500 zł
500 zł
649.500 zł
117.214 zł środki niewygaszane

MBW/MBW
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UZASADNIENIE
W związku z wielowątkowym obszarem, jaki stanowi przeciwdziałanie alkoholizmowi na poziomie
gminy zachodzi konieczność uściślenia rodzaju działań i ich kosztów na kolejny rok budżetowy i
podjęcia stosownego zarządzenia.
MBW/MBW

Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman
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