
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 282/LIII/10
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 27 października 2010 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na rok 2011

Szczegółowe założenia Programu.

I. Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  pomocy 
psychologicznej  i  prawnej,  a  w  szczególności  ochrony  przed  przemocą  w 
rodzinie. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez:

1) Wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.
2) Pomoc  socjoterapeutyczna  dla  dzieci  z  rodzin  z  problemem  alkoholowym  – 

finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej.
3) Dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach z rodzin zagrożonych alkoholizmem  

i narkomanią.
4) Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez:

a)   działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
b)  działalność Miejskiego Punktu Kosulatacyjno-Informacyjnego dla  Ofiar  Przemocy  
      w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków;
c)   powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego;
d)   realizację programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

II.    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. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez:

1) Organizowanie specjalistycznych szkoleń i  programów z zakresu problematyki    
       alkoholowej i narkomanii w szkołach i dla różnych grup społecznych.

2) Organizowanie kampanii  profilaktyczno-edukacyjnych  (festyny,  happeningi)  oraz  
       promowanie zdrowego stylu życia.

3) Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, w trakcie których realizowane będą 

       treści z zakresu profilaktyki uzależnień.
4) Organizowanie  wypoczynku  letniego  dla  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin 

dysfunkcyjnych.

III.     Wspieranie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez:



1) Współpracę ze stowarzyszeniami i klubami abstynenckimi i współfinansowanie ich 
          programów terapeutyczno-edukacyjnych.

2) Wspieranie  stowarzyszeń  działających  na  rzecz  dzieci  niepełnosprawnych  
          wywodzących się z rodzin patologicznych.

Koordynatorem Programu jest  Wydział  Promocji  Miasta  Urzędu Miasta  w Gostyninie  we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Za udział w posiedzeniach członkowie Komisji otrzymują każdorazowo wynagrodzenie 
brutto w wysokości:
1) przewodniczący: 240,00 zł,
2) pozostali członkowie: 130,00 zł.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 282/LIII/10
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 27 października 2010 r.

Źródła finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy

 w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011

Na finansowanie zadań wynikających z Programu przeznacza się środki uzyskane z tytułu 
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r. – 309 100,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA    309 100,00 
zł

85153 Zwalczanie narkomanii       88 500,00 
zł

Prowadzenie pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych 
z elementami profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci 
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 27  500,00 zł

- Dla dzieci w wieku 8-12 lat – powierzenie wykonanie zadnia   7  500,00 
zł

- Dla dzieci w wieku 13-17 lat – dotacja celowa dla 
     Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  20 000,00 zł

Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych 
alkoholizmem, narkomanią i przemocą, z elementami profilaktyki 
alkoholowej, narkotykowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie  25 000,00 
zł

Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych  19 000,00 
zł

- Kampania „Dawka Adrenaliny na Trzeźwo”    4  
500,00 zł



- Powierzenie wykonania zadania na realizację programu profilaktyczno- 
  edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych    3  
500,00 zł
- Zakup programów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów szkół 
  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
3 500,00 zł
- Wspieranie wykonania zadania na realizację programu profilaktyczno- 
  integracyjnego dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 
  i ofiar przemocy w rodzinie              3 500,00 zł
- Organizacja szkoleń z zakresu szkodliwości dopalaczy  
4 000,00 zł

Działalność Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków     9 000,00 
zł

Wynagrodzenia za dyżury w Punkcie    9 000,00 
zł

Zakupy i usługi związane z profilaktyką alkoholową, narkotykową 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie    2 000,00 
zł
              - dofinansowanie działań profilaktycznych Komendy Powiatowej Policji   2 000,00 
zł 

Koszty obsługi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie    6 000,00 zł

- zakup materiałów i koszty obsługi programu,    3 000,00 zł
               - zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych    3 000,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    220 600,00 
zł        
Prowadzenie pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych 
z elementami profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci 
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 27  500,00 zł

Dla dzieci w wieku 8-12 lat – powierzenie wykonanie zadnia   7  500,00 
zł



Dla dzieci w wieku 13-17 lat – dotacja celowa dla 
   Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  20 000,00 zł

Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych 
alkoholizmem, narkomanią i przemocą, z elementami profilaktyki 
alkoholowej, narkotykowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie  25 000,00 
zł

Koszty pobytu dzieci z rodzin patologicznych w przedszkolach 
(świadczenia społeczne)  22 500,00 
zł

Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych  15 000,00 
zł

- Kampania „Dawka Adrenaliny na Trzeźwo”    4  
500,00 zł
- Powierzenie wykonania zadania na realizację programu profilaktyczno- 
  edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych    3  
500,00 zł
- Zakup programów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów szkół 
  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
3 500,00 zł
- Wspieranie wykonania zadania na realizację programu profilaktyczno-
  integracyjnego dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 
  i ofiar przemocy w rodzinie              3 500,00 zł

Prowadzenie zajęć z elementami profilaktyki alkoholowej
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Świetlicy Miejsko-Parafialnej  83 600,00 
zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników Świetlicy   38 400,00 
zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13-tka  pracowników Świetlicy    3 200,00 
zł

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Świetlicy    6 400,00 
zł

Składki na Fundusz Pracy pracowników Świetlicy       600,00 
zł

Odpisy na zakład. fund. świadcz. socjaln. prac. Świetlicy    2 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia dla Świetlicy    4 000,00 

zł
Remont łazienki w Świetlicy i doposażenie pomieszczeń  25 000,00 

zł
Wywóz nieczystości    1 000,00 



zł
Energia elektryczna    3 000,00 zł

Działalność Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków     9 000,00 
zł

Wynagrodzenia za dyżury w Punkcie    9 000,00 
zł

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  28 000,00 
zł

Wynagrodzenia dla członków Komisji za udział w posiedzeniach
(11 posiedzeń Komisji)  13 000,00 

zł
Szkolenia członków Komisji    5 000,00 

zł
Wynagrodzenie biegłych i opłaty sądowe  10 000,00 

zł

Dofinansowanie działań profilaktycznych Polskiego Towarzystwa 
Walki z Kalectwem      2 000,00 zł

Zakupy i usługi związane z profilaktyką alkoholową, narkotykową 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie    2 000,00 
zł
              - dofinansowanie działań profilaktycznych Komendy Powiatowej Policji   2 000,00 
zł 

Koszty obsługi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie    6 000,00 zł

- zakup materiałów i koszty obsługi programu,    3 000,00 zł
               - zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych    3 000,00 zł

               


