UCHWAŁA NR IX/61/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz.
594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2014 - stanowiący załącznik do niejszej uchwały .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Henryk Rzepczak
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Załącznik do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dn. 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE
MIESZKOWICE ZA ROK 2014
I.
1.

UTRZYMANIE ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
Plan ogółem:
54.000 zł.
wykorzystano: 50.381 zł.
Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Mieszkowicach
Pierwsze półrocze – 2014 r.
Plan
Wykonanie
a) wyżywienie
4.900 zł.
4.402 zł.
d) wynagrodzenie prac.
4.500 zł.
4.391 zł.
c) doposaż. i środki czystości 700 zł.
1.170 zł.
10.100 zł.
9.963 zł.
Drugie półrocze – 2014 r.
Plan
Wykonanie
a) wyżywienie
3.000 zł.
2.047 zł.
b) wynagrodzenie prac
2.400 zł.
2.810 zł.
c) doposaż.i środki czystości
400 zł.
1.040 zł.
5.800 zł.
5.897 zł.

. Ogólny koszt utrzymania świetlicy w 2014 r wyniósł – 15.860 zł.

2. Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Troszynie
Pierwsze półrocze – 2014 r.
Plan
Wykonanie
a) wyżywienie
4.900 zł.
4.234 zł.
b) wynagrodzenie prac.
4.500 zł.
4.483 zł.
c) doposaż.i środki czystości
700 zł.
301 zł.
10.100 zł.
9.018 zł.
Drugie półrocze – 2014 r.
Plan
Wykonanie
a) wyżywienie
3.000 zł.
2.738 zł.
b) wynagrodzenie prac.
2.400 zł.
2.869 zł.
c) doposażenie
300 zł.
247 zł.
d) zakup oleju opałowego
1.500 zł.
1.500 zł.
7.200,7.354,Ogólny koszt utrzymania świetlicy w 2014 r. wyniósł – 16.372 zł.

3. Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Czelinie
Pierwsze półrocze 2014 r.
a) wyżywienie
b) wynagrodzenie prac.
c) doposaż.i środki czystości

Plan
3.900 zł.
4.500 zł.
500 zł.
8.900 zł.
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Wykonanie
3.033 zł.
4.483 zł.
186 zł.
7.702 zł.
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-2Drugie półrocze 2014 r.
a) wyżywienie
b) wynagrodzenie prac.
c) zakup oleju opałowego
c) doposaż.i środki czystości

Plan
2.500 zł.
2.400 zł.
1.500 zł.
300 zł.
6.700 zł.

Wykonanie
1.914 zł.
2.250 zł.
1.500 zł.
339 zł.
6.003 zł.

Ogólny koszt utrzymania świetlicy w 2014 r. wyniósł – 13.705 zł.

4. Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej w Zielinie
Plan
Wykonanie
a) wynagrodzenie pracownika
- 5.200 zł.
4.444 zł.

II. DOFINANSOWANIE STOWARZYSZEŃ – Mieszkowickie Stowarzyszenie
Abstynenta „ Krokus”
W tym:
Plan
Wykonanie
8.000 zł.
7.980 zł.
Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta „Krokus” prowadzi działalność statutową
w pomieszczeniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach.
W każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 18:00 odbywają się mityngi otwarte w których
mogą uczestniczyć wszystkie osoby, będące w stanie trzeźwym, a w pozostałe piątki mityngi
grupy AA.
Zadaniem Stowarzyszenia jest szerzenie trzeźwości wśród osób uzależnionych i zagrożonych
nałogiem na terenie Gminy Mieszkowice.
W ostatnią sobotę tj. 31 maja 2014 r. Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta
„KROKUS” wspólnie z Grupą AA zorganizowało XV Pieszą Pielgrzymkę z Mieszkowic do
Sanktuarium Maryjnego w Siekierkach.
W czasie pielgrzymki pokonano pieszo około trzydziestu kilometrów idąc przez następujące
miejscowości: Czelin, Stary Błeszyn, Gozdowice, Stare Łysogórki.
W pielgrzymce uczestniczyły osoby uzależnione, ich rodziny z terenu Gminy Mieszkowice
oraz z okolicznych stowarzyszeń, uczniowie ze szkół podstawowych i Gimnazjum
w Mieszkowicach, a także osoby wspierające.
W pielgrzymce udział wzięła terapeutka, u której osoby uzależnione mogły uzyskać porady
jak rozwiązywać swoje problemy.
Pielgrzymkę zakończono mszą świętą w Sanktuarium w Siekierkach.
Po mszy świętej zorganizowano ognisko, przy którym pielgrzymi piekli kiełbaski oraz
zorganizowali mityng otwarty.
Późnym popołudniem powrócili autokarami do Mieszkowic. Na organizację pielgrzymki
z dotacji gminy zakupiono art. spożywcze na kwotę 313,47 zł. oraz sfinansowano autokary
na kwotę 800 zł.
W okresie letnim członkowie stowarzyszenia zorganizowali w Moryniu obóz z terapią.
Opłaty za noclegi i terapię pokryto z dotacji Gminy, koszty wyżywienia uczestnicy obozu
pokryli we własnym zakresie.
Na obóz pojechały osoby o najniższych dochodach na jednego członka rodziny.
Do organizacji obozu z dotacji gminy dofinansowano 2.850,00 zł.
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-3 Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta wspólnie z Grupą AA co roku w lipcu
organizuje pielgrzymkę rowerową do Częstochowy. Pielgrzymi mają zapewnione noclegi
w kwaterach prywatnych i na plebaniach. Po zakończeniu pielgrzymki pociągiem powracają
do Mieszkowic.
W dniu 20 września 2014 r. zorganizowano uroczysty mityng z okazji XVI Rocznicy
Grupy AA.
Mityng rozpoczął się mszą świętą w kościele w Mieszkowicach, podczas której osoby
uzależnione dawały świadectwa trzeźwości.
Następnie wszyscy uczestnicy przenieśli się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na
mityng otwarty.
Po mityngu zorganizowano poczęstunek oraz zabawę dla osób uzależnionych, członków ich
rodzin oraz osób zaproszonych z okolicznych Grup AA. Na organizację mityngu zakupiono
z dotacji gminy art. spożywcze na kwotę 464,65 zł.
W dniach od 17 do 19 października 2014 r., 10 osób uzależnionych i
współuzależnionych z Mieszkowickiego Stowarzyszenia uczestniczyło w rekolekcjach
trzeźwości, które odbywały się w Sanktuarium w Rokitnie. Uczestnicy rekolekcji wzięli
udział w drodze krzyżowej prowadzonej przez przedstawicieli z Grup AA, mszy świętej,
korzystali z porad terapeuty oraz brali udział w mityngu trzeźwości.
Wyjazd do Rokitna dofinansowano z dotacji gminy w kwocie 1.500,00 zł.
Głównym celem organizatorów wszystkich spotkań oraz wyjazdów grupowych jest
uświadomienie mieszkańców o możliwości organizowania wolnego czasu oraz zabawy bez
napojów alkoholowych.
Działalność Mieszkowickiego Stowarzyszenia Abstynenta „KROKUS”
ukierunkowana jest głównie na propagowanie trzeźwości na terenie Gminy Mieszkowice,
organizowanie wyjazdów grupowych w celu wzięcia udziału w spotkaniach prowadzonych
przez inne Stowarzyszenia oraz nawiązania z nimi współpracy.

III. WYNAGRODZENIE TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ
Plan
5.400 zł.

Wykonanie
5.400 zł.

Terapeuta uzależnień od alkoholu przyjmował osoby uzależnione oraz członków ich
rodzin w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach od 16:00 do 18:00
w Mieszkowicach przy ul. Poniatowskiego nr 15 (Przychodnia Zdrowia).

IV. DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH I WYPOCZYNKU LETNIEGO
DLA DZIECI Z RODZIN PATOLOGICZNYCH
Plan
Wykonanie
12.850 zł.
12.850 zł.
W okresie ferii zimowych dofinansowano wycieczkę do Gorzowa zorganizowaną
przez Gimnazjum w Mieszkowicach dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych. W trakcie
wycieczki uczniowie korzystali z lodowiska, a następnie poszli do kina.
Uczniom ze szkół podstawowych z terenu gminy oraz uczniom z Gimnazjum
w Mieszkowicach dofinansowano wycieczkę do Warszawy.
-4-
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W okresie wakacji sfinansowano usługę autokarową na wycieczkę zorganizowaną nad
morze przez Radę Sołecką w Goszkowie oraz dofinansowano wyjazd do Międzyzdroje
zorganizowany przez Radę Sołecką w Zielinie.
Ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dofinansowano koszty wycieczek organizowanych przez szkoły
podstawowe dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.

IV. PROFILAKTYKA W SZKOLE I SZKOLENIE OSÓB REALIZUJĄCYCH
ZADANIA UJĘTE W GPPiRPA
Plan
6.583 zł.

Wykonanie
7.928 zł.

Ze środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę zakupiono nagrody na konkurs
profilaktyczny przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Troszynie, Zielinie
i Mieszkowicach.
Sfinansowano warsztaty profilaktyczne przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Zielinie,
Czelinie, Troszynie oraz Mieszkowicach.
Sfinansowano programy profilaktyczne dla uczniów klas I, II i III Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach oraz wyjazd do kina jako nagrodę dla klasy, która
zajęła I miejsce w konkursie profilaktycznym na temat współczesnych zagrożeń i sposobów
przeciwdziałania patologiom.
Dofinansowano szkolenie pedagoga z Gimnazjum w Mieszkowicach uczestniczącego
w kursie „Trener Treningu Zastępowania Agresji ART”.

V. IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE ORGANIZOWANE PRZEZ SOŁECTWA
DLA DZIECI Z RODZIN PATOLOGICZNYCH, DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC
ŚRODOWISKOWYCH ORAZ DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH
Plan
Wykonanie
14.500 zł.
13.818 zł.
W tym:
imprezy organizowane przez Rady Sołeckie
- dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

9.000 zł.

8.621 zł.

- doposażenie świetlic środowiskowych

2.200 zł.

2.117 zł.

- dofinansowanie zajęć sportowych

3.300 zł.

3.080 zł.
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- 5 W okresie ferii zimowych w sołectwach: Kurzycko, Zielin, Czelin, Goszków, Wierzchlas,
Stary Błeszyn i Gozdowice oraz Plany i Kamionka sfinansowano zabawy choinkowe
zorganizowane dzieciom przez Rady Sołeckie.
Z okazji „Dnia Dziecka” sfinansowano festyn dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w
sołectwach: Zielin, Stary Błeszyn i Gozdowice, Goszków, Kamionka-Plany, Czelin, Kłosów,
Wierzchlas,Troszyn-Sitno
W świetlicach wiejskich na terenie gminy zatrudniono przez Powiatowy Urząd Pracy osoby
bezrobotne, które prowadziły zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich.
W związku z tym, zakupiono artykuły szkolne i środki czystości ze środków budżetowych
przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki na
doposażenie świetlic
Ze środków przeznaczonych na dofinansowanie zajęć sportowych zakupiono piłki do
gry, oraz sfinansowano nagrody na zawody sportowe organizowane przez szkoły
podstawowe.
W okresie jesienno-zimowym, w celu zapewnienia dzieci kontynuowania zajęć
sportowych i możliwości gry w piłkę, sfinansowano wynajem hali sportowej w Zespole
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
VI. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO LEKARZA SPORZĄDZAJĄCEGO OPINIE
SĄDOWO-LEKARSKIE
Plan
Wykonanie
850 zł.
836 zł.
W 2014 r. skierowano dwa wnioski do Sądu Rejonowego w Gryfinie o wydanie
postanowienia zobowiązującego do podjęcia przymusowego leczenia odwykowego
uzależnienia od alkoholu. Powyższe koszty zostały poniesione na wydanie opinii przez
biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkohol.

VII. DIETY CZŁONÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Plan
4.500 zł.

Wykonanie
4.270 zł.

Głównym celem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego.
W skład GKRPA wchodzi 8 osób. Wynagrodzenie członków za jedno posiedzenie Komisji
lub przeprowadzoną kontrolę punktu sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 70 zł.
GKRPA w 2014 r. odbyła 10 posiedzeń. Na posiedzeniach prowadzono rozmowy z osobami
nadużywającymi alkohol zgłoszonymi przez Posterunek Policji w Mieszkowicach lub
rodzinę, w celu zmotywowania ich do podjęcia terapii odwykowej lub uczestniczenia
w mityngach Grupy AA.
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-6W związku wnioskami złożonymi o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych GKRPA przeprowadziła 4 kontrole punktów sprzedaży i wydała postanowienia
w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
do spożycia w miejscu sprzedaży (bary) po za lub miejscem sprzedaży (sklepy) oraz
w
zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
GKRPA opiniowała wnioski dyrektorów szkół z gminy Mieszkowice na sfinansowanie
w szkołach programów profilaktycznych oraz dofinansowanie wycieczek, w których
uczestniczyli uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych.
GKRPA opiniowała wnioski rad sołeckich na sfinansowanie zabaw choinkowych, zabaw
z okazji „Dnia Dziecka” oraz pikników podczas wakacji.

VIII. WYNAGRODZENIE PEŁNOMOCNIKA
Plan
6.200,-

Wykonanie
6.183,-

__________________________________________________________________________
XI.
R A Z E M WYDATKI
118.083,109.646,Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w rok 2014 wykonano na kwotę 109.646 zł.
Z uwagi na płatności za m-c grudzień rok 2014 przypadające na miesiąc styczeń roku
następnego z tytułu: składek ZUS ( kwota 1406 zł.), podatku dochodowego (kwota 230 zł.),
funduszu pracy od wynagrodzeń (kwota 51 zł.) oraz fakturę za artykuły spożywcze i środki
czystości (kwota 682 zł), w styczniu 2015 r. zapłacono ogółem kwotę 2.369 zł za rok
ubiegły.
Sporządziła:
Cz. Podwińska
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014.
W myśl art 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012, poz. 1356 z późn. zm.) podejmowanie działań związanych
z profilaktyką i przeciwdziałanie problemom alkoholowym należy do zadań własnych gminy.
Realizacja powyższych zadań prowadzona jest na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego przez Radę Miejską w Mieszkowicach. Każdego roku
przedkładane jest Radzie sprawozdanie z jego wykonania.
W powyższym sprawozdaniu zawarty jest opis działań i czynności podejmowanych w związku
z przeciwdziałaniem i profilaktyką problemów alkoholowych.
Zadania ujęte w programie były realizowane w formie warsztatów profilaktycznych wśród uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy, uczniów Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Mieszkowicach.
Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta „KROKUS” organizowało imprezy trzeźwości dla osób
uzależnionych i ich rodzin, a Rady Sołeckie włączały się w organizację imprez dla dzieci z rodzi dysfunkcyjnych.
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