ZARZĄDZENIE NR 141/2018
BURMISTRZA ŚREMU
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),
uchwały nr 483/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 października
2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 r., uchwały nr 482/XLIX/2018 Rady
Miejskiej w Śremie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r., zarządzam, co
nastepuje:
§ 1. Przyjmuje się Preliminarz Wydatków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Pionu Edukacji
i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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Załącznik do Zarządzenia Nr
141/2018
Burmistrza Śremu
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2019 ROK

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 817.500,§ 4170

- wynagrodzenia bezosobowe
wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 4210

– zakup materiałów i wyposażenia

17.500,-

17.500,5.000,-

zakup broszur informacyjnych, skryptów, materiałów
edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień, zakup nagród i materiałów na
konkursy profilaktyczne, imprezy profilaktyczne oraz
spotkania będące integralną częścią realizowanych programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu
potrzebnego do realizacji zadań z zakresu rozwiązywania
problemów alkoholowych
5.000,-
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§ 4300

– zakup usług pozostałych
249.500,1. Realizacja zadań w ramach Klubu Integracji
89.500,Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Śremie w tym:
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób
uzależnionych od alkoholu w tym osób doznających
przemocy w rodzinie oraz obsługi narzędzi wspierających
osoby uzależnione,
- specjalistyczne warsztaty dla osób
wymagających wsparcia społecznego,
- prowadzenie telefonu zaufania oraz telefonu
interwencyjnego
2. Realizacja programów terapeutycznych dla osób
uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób związanych
z przemocą w rodzinie, a także profilaktyki
w tym zakresie
100.000,3. Przeprowadzenie badań psychologicznych
i wydanie opinii psychologicznych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
10.000,4. Szkolenia, konferencje , seminaria i kursy
specjalistyczne dla przedstawicieli różnych grup
zawodowych w zakresie rozwiązywania problemów
uzależnień oraz wdrażania skutecznych strategii
profilaktycznych, a także w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
2.000,5. Organizacja spotkania wigilijnego mieszkańców
gminy Śrem, w tym przede wszystkim osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
28.000,6. Diagnoza dotycząca problemów uzależnienia
od alkoholu oraz innych substancji
psychoaktywnych
12.000,7. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń,
osób fizycznych i prawnych, w tym Policji,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
poprzez doposażenie sprzętowe, organizowanie i
finansowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych z rodzin dotkniętych
problemem choroby alkoholowej oraz osób
doświadczających przemocy w rodzinie oraz realizacja
programów profilaktycznych
8.000,-
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§ 4610

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
kierowanie wniosków do Sądu o leczenie odwykowe

1.000,-

§ 4700

– szkolenie pracowników

2.000,-

szkolenia, konferencje seminaria, kursy specjalistyczne
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz
wdrażania skutecznych strategii profilaktycznych, a także
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
pracowników w zakresie rozwiązywania z wykonywaniem
obowiązków służbowych
2.000,§ 2360 – dotacje

542.500,-

dotacje na realizację zadań ogłoszonych w ramach
otwartego konkursu ofert:
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z grupy ryzyka
91.500,- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub
opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka 121.000,- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży
z grupy ryzyka
130.000,- realizacja programu terapeutycznego poprzez
prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od
alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie,
w tym osób bezdomnych oraz domu dla bezdomnych
kobiet dotkniętych uzależnionych od alkoholu
o doświadczających przemocy w rodzinie
200.000,-

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski
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