Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXVIII/206/2005
Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 grudnia 2005r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
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2.

3.

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody
jednostek
samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu

Wydatki
Nazwa zadania
Ochrona zdrowia

85154
I
1.

Dochody
Nazwa zadania

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące

Terapia rehabilitacyjna dla osób uzależnionych
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i ich rodzin
• cykliczne spotkania rodzin, w których występuje przemoc,
alkoholizm i narkomania z pedagogiem, psychologiem
• współdziałanie w zakresie organizacji spotkań terapeutyczno
integracyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych
Angażowanie dzieci i młodzieży w rozwój sportu oraz tworzenie
warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie
motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu, narkotyków i
innych używek:
• współpraca ze szkołami (5) w zakresie organizacji konkursów
tematycznych
• współpraca z Klubem Sportowym „Odra”
• doposażenie świetlic socjoterapeutycznych w niezbędny sprzęt w
ramach dożywiania
Pomoc finansowa dla dzieci i młodzieży ze środowisk Alkoholowych:
• wyjazdy integracyjno terapeutyczne – kolonie w Myśliborzu,
sanatorium Wojnowo, wycieczki, biwaki, współorganizowanie pół
koloni wakacyjnych dla dzieci w Ośrodku rekreacyjno –
wypoczynkowym ŻABNIEC w tym: zatrudnienie opiekunów,
ratownika, wyżywienie,
• zakup upominków i nagród w ramach konkursów organizowanych na
półkolonie
• zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka wypoczynkowego Żabiniec
służącego do organizacji letniego wypoczynku, organizacja zajęć w
okresie ferii zimowych,
doposażenie świetlic socjoterapeutycznych w niezbędny sprzęt w ramach
dożywiania

Kwota
63.000,00
63.000,00
63.000,00

Kwota
63.000,00
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38.600,00

1. 500,00
1. 000,00

6.100,00
7.000,00
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5.000,00

10.000,00

II.

Współpraca z instytucjami, osobami fizycznymi
służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych

1.
2.

- Zakup przedstawień, spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznej
- Współpraca z policją w zakresie organizacji turniejów podwórkowych
piłki nożnej i siatkowej oraz materiały propagandowe dla dzieci
- Współpraca ze szpitalem – oddział terapii uzależnień w Międzyrzeczu
- Współpraca z przychodnią odwykową w Słubicach
- Współpraca z rodzinami dotkniętymi chorobą alkoholową i przemocą w
rodzinie w zakresie pomocy rozwiązania tych problemów czyli pomoc w
pisaniu podań, wniosków, wskazanie przychodni, poinformowanie o
lekarzu zajmującym się chorobą alkoholową
- Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- Udzielanie ofiarom przemocy informacji o działalności Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Gorzowie I Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie
Dofinansowanie spotkań młodzieży o tematyce profilaktycznej
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Szkolenia
Dokształcanie członków komisji oraz inne szkolenia
Wydawanie opinii w sprawie zgodności lokalizacji punków sprzedaży z
uchwałami Rady Gminy w sprawie limitów punktów sprzedaży oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
Zorganizowanie cyklu spotkań dla właścicieli sklepów i sprzedawców w
zakresie zapoznania z ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz uczuleniu
sprzedawców na zakaz sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i
ułatwianie spożywania alkoholu w obrębie punków sprzedaży
przestrzegania godzin sprzedaży
Gminna komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych
Prowadzenie akcji „Chrońmy młodość” – kontrole punktów sprzedaży
alkoholu
Działalność punktu poradnictwa i informacji w każdy wtorek w godzinach
od 15.00 do 17.00
Przeprowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi na wcześniejsze
wezwanie lub tymi, którzy będą potrzebowali pomocy, porady z zakresu
przeciwdziałania przemocy, leczenia uzależnienia lub informacji
dotyczących tych tematów.
Zasady wynagradzania przewodniczącej Komisji 100zł dieta miesięczna
plus za każde posiedzenie Komisji. Wynagrodzenie za dyżur przy
telefonie w punkcie poradnictwa i informacji raz w miesiącu 2 członków
komisji po 30 zł. W przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji lub
na dyżurze wynagrodzenie nie przysługuje
Posiedzenia komisji 1 raz w miesiącu – pierwszy czwartek miesiąca oraz
w miarę potrzeb.
Dieta miesięczna przewodniczącej 150ł
Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej,
psychologicznej, prawnej oraz ochrony przed
przemocą
Zakup materiałów edukacyjnych, broszur, książek, druków
propagandowych ora filmów video.
Powoływanie biegłych dla osób uzależnionych wymagających opinii w
przedmiocie uzależnienia.
Seminarium połączone z konkursami szkół
Wskazanie dzieciom jak zły wpływ na zdrowie człowieka ma alkohol
Opłaty za rozmowy telefoniczne
Delegacje, wyjazdy
Zakup materiałów:
- GKRPA
- Zezwolenia

OGÓŁEM

4.100,00
2.700,00
300,00
500,00

600,00
2.000,00
2.000,00

14.160,00
1 osoba x 2 godz.
52 tyg. x 30zł =
1560

10.800,00
1.800,00
4.140,00

140,00
200,00
800,00
300,00
1.000,00
600,00
600,00
500,00

63.000,00

