Uchwala nr XXXIIIJ17812020
Rady Miasta Garwolina
z dnia 27 pazdziernika 2020 roku
w sprawie zmiany uchwaly nr XIXII 09/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie
przyjycia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¥ywania Problemow Alkoholowych
na 2020 rok zmienionej uchwal'l nr XXl115 /20 19 z dnia 30 grudnia 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
gminnym
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ustawy

wychowaniu w trzeZwosci i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z pom. zm.) Rada Miasta Garwolina uchwala
co nastypuje:
§1
W zal'lczniku do uchwaly nr XIXlI 09/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 listopada 2019
roku w sprawie przyjycia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¥ywania Problemow
Alkoholowych na 2020 rok zmienionej uchwal'l nr XXl115/2019 Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza siy nastypuj'lce zmiany:
W rozdziale 4 Zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¥ywania
Problemow Alkoholowych i sposob realizacji zadan - Preliminarz wydatkow Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¥ywania Problemow Alkoholowych otrzymuje brzmienie
okreslone w zalct-czniku do niniejszej uchwaly .

§2
Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta.

§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

Preliminarz wydatkow Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych na 2020 rok.

L.p.
NAZWA ZADANIA

Wielkosc srodk6w
przeznaczonych na
realizacj~ zadania

I.

Pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. Program korekcyjno
edukacyjny dla sprawc6w przemocy.

33 000 zl

2.

Zwiykszenie dostypnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b wsp6h.Izalemionych z rodzin z
problemem alkoholowym w ramach realizacji programu terapii grupowej.

5500 zl

3.

Wspieranie dzialalnosci stowarzyszen, organizacji pozarzqdowych dziala.iqcych na rzecz profilaktyki i
rozwiqzywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania przemocy w rodzinie.
- prowadzenie swietlicy opiekunczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, w tym:
z problemem alkoholowych,
- ud zielanie wsparcia srodowiskom abstynenckim - prowadzenie grup samopomocowych os6b uzaleznionych
i wsp6h.Izalei.nionych,
- udzielanie rodzinom, w kt6rych wystypujq problemy alkoholowe pomocy psychospolecznej i prawnej w
szczeg6lnosci ochrony przed przemoC!) w rodzinie,
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla os6b uzalemionych i ich rodzin oraz os6b
dotkniytych przemocq w rodzinie,
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i mlodziezy w szczeg6lnosci z
rodzin
z problemem alkoholowym,
- prowadzenie zajyc pozalekcyjnych - altematywne formy spydzania wolnego czasu dla dzieci i mlodziei.y z
rodzin zagrozonych problemem alkoholowym,
- organizacja i promocja lokalnego wolontariatu.
Oplaty za badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzalemienia od alkoholu os6b kierowanych
na przymusowe leczenie oraz koszty sqdowe.
Edukacja publiczna w srodowisku lokalnym w zakresie problem6w alkoholowych i przemocy w rodzinie
festyny rodzinne, imprezy miejskie, udzial w og6lnopolskich kampaniach informacyjno-edukacyjnych dot.
uzalemienia
od alkoholu i przemocy w rodzinie.
Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzaleznienia od alkoholu w
szczeg61nosci dla dzieci i mlodziezy w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajyc i imprez rekreacyjnych i
SpOI1owych.
Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci w miejscach newralgicznych w szczeg6lnie narazonych na
negatywne zachowania os6b bydqcych pod wprywem alkoholu.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Zakup sprzytu do monitoringu miasta w miejscach newralgicznych, szczeg61nie narazonych na negatywne
zachowania os6b bydqcych pod wprywem alkoholu.

199560z1

1 500 zl

26000 zl

36000 zl

6000 zl
20000 zl

10.

Szkolenie:
- czlonk6w komisji
- sprzedawc6w napoj6w alkoholowych
- dla czlonk6w Zespolu lnterdyscyplinamego i grup roboczych oraz pozostalych os6b reprezentujqcych
podmioty realizujl}ce procedury "Niebieskich Kart "
- dla pedagog6w i psycholog6w szkolnych z terenu miasta Garwolin realizujqcych szkolny program
profilaktyczny
- w zakresie terapii uzalei.nien
Wynagrodzenia czlonk6w komisji

46000 zl

II.

Zakup sprzytu potrzebnego do pracy zdalnej w zwil}Zku z COYJD-19

64940 zl

7500 zl

446000 zl
RAZEM:

Uzasadnienie

W zwi(jZku z trudnq sytuacjq spowodowanq wprowadzeniem w laaju stanu pandemii
MKRP A nie wykorzysta w roku biezqcym wszystkich srodk6w finansowych zaplanowanych
w budzecie z przeznaczeniem na wspieranie dzialalnosci stowarzyszen, organizacji
pozarzqdowych dzialajqcych na rzecz profilaktyki i rozwi(jZywania problem6w narkomanii i
przeciwdzialania przemocy w rodzinie. Zgodnie z wytycznymi Panstwowej Agencji
Rozwi(jZywania Problem6w Alkoholowych /pismo z dnia 9 kwietnia 2020 roku/ w celu
zwiykszenia dostypnosci kontaktu i niesienia pomocy zwlaszcza dzieciom z rodzin z
problemem narkomanii, a taki:e osobom doswiadczajqcym przemocy domowej mozliwe sq do
zrealizowania w obecnej sytuacji zakupy sprzytu potrzebnego do pracy zdalnej (tj . laptopy,
telefony kom6rkowe, mikrofony, sluchawki itp.)

