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PRELIMINARZ
Na

realizację

wszystkich

zadań

ujętych

w

Gminnym

Programie

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022 – 2026 oraz Projekcie pn. Klub Młodzieżowy „Młode Orły”, w budżecie na rok 2022
przeznaczono kwotę 1.103.436,50 zł, która pochodzi z:


dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 75618 § 0480 –
900.000,00 zł,



udziału jst w dochodach z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach
jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. podatku od „małpek”
75619 § 0270 – 200.000,00 zł,



dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –
3.436,50 zł.

Zaplanowane zadania zostały ujęte w poniższych rozdziałach:
- 85153 w wysokości –

71.000,00 zł

- 85154 w wysokości – 1.032.436,50 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 71.000,- zł
1.

W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii
zorganizowane zostaną warsztaty oraz spotkania dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych z terenu gminy Świecie z terapeutami uzależnień oraz osobami, które
bezpośrednio stykały się z problemem używania narkotyków.
Zorganizowana zostanie konferencja dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z terenu gminy Świecie, dot. zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; tel. 52 519 09 18, fax. 52 3332311
e-mail: subkowska@swiecie.eu , www.swiecie.eu

Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Świeciu, zaplanowano konferencję szkoleniową dla
m.in.: pedagogów, policjantów i kuratorów sądowych oraz akcje profilaktyczne skierowane do
uczniów gminy Świecie.
Na powyższe zadania przeznacza się kwotę – 36.000,00 zł
2.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie
konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznacza się kwotę – 20.000,- zł.

3.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, a także osób
współuzależnionych – 15.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 1.029.000,- zł
I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 442.900,- zł
1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest Koordynator Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wynagrodzenie
wraz z pochodnymi, zakup materiałów, a także podróże służbowe przeznacza się 119.260,- zł.
2. Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
sporządzane opinie sądowo – psychiatryczne w kwestii uzależnienia od alkoholu, a także opłaty
z tytułu postępowania sądowego, a także szkolenia przeznacza się kwotę 58.240 zł.
3. Podczas trwania roku szkolnego realizowany będzie program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”,
którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych na terenie gminy Świecie przeznacza się kwotę 70.000 zł
4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznacza się – 38.200,- zł, w tym:
 przeprowadzone zostaną spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych na terenie gminy Świecie,
 wspólne przedsięwzięcia dot. profilaktyki uzależnień z Komendą Powiatową Policji
w Świeciu, skierowane do mieszkańców gminy Świecie,
 dofinansowanie

Wojewódzkiego

Szpitala

dla

Nerwowo

i

Psychicznie

Chorych

w Świeciu w organizacji „Dnia Trzeźwości”,
 przeprowadzona zostanie diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, która niezbędna jest do
opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2023 rok.

5. Wsparcie

działalności

Środowiska

Trzeźwościowego

z

terenu

Gminy,

polegające

dofinansowaniu: Biesiady Bezalkoholowej, wyjazdu do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości,
dojazdu na Ogólnopolski Miting Środowisk Trzeźwościowych, zabezpieczenie wyposażenia do
nowo objętego pomieszczenia, w którym odbywają się mitingi oraz koszty związane
z utrzymaniem tegoż pomieszczenia – 27.200,- zł.
6. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie
konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznacza się 130.000,- zł.
II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 586.100,- zł
Na terenie Gminy funkcjonuje 6 oddziałów Świetlicy Gniazdo, znajdują się one: przy Szkole
Podstawowej w Terespolu Pomorskim, na Osiedlu Miasteczko, w Szkole Podstawowej Nr 5
w Świeciu, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Świeciu, na osiedlu Marianki oraz przy świetlicy wiejskiej
w Sartowicach.
1. Główną

pozycją

w

wydatkach

Świetlicy

„Gniazdo”

są

koszty

wynagrodzeń

wraz

z pochodnymi, a także szkoleniami, które wynoszą 405.700,- zł i stanowią 69,22% planu
wydatków bieżących. Zatrudnionych jest 6 wychowawców oraz główny księgowy na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony.
Ponadto

zaplanowano

wynagrodzenie

pracownia

zatrudnionego

na

umowę

zlecenie

w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” do obsługi informatycznej Świetlicy –
10.000,- zł
2. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 77.500,- zł, na którą składają się: opłaty na fundusz
remontowy, badania okresowe pracowników, zakup żywności, opłaty za korzystanie z Internetu,
telefonii komórkowej, za zużytą energię, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć,
wywóz śmieci, szkolenia pracowników, czynsz za pomieszczenia oddziałów Świetlicy, przegląd
wentylacji kominowej, ubezpieczenia dzieci podczas wycieczek oraz świadczenie usług z zakresu
ochrony danych osobowych.
3. Organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdów kulturalnych oraz zajęć sportowych – 37.900,zł
W ramach tych środków planuje się zorganizowanie Dnia Dziecka, podczas których uczestniczące
dzieci ze Świetlicy „Gniazdo” będą mogły skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji
i konkurencji.
Ponadto planuje się zorganizowanie Wigilii, która ma charakter integracyjny. Poza wręczanymi
paczkami świątecznymi, dzieci będą mogły spędzić miłe chwile w gronie swoich kolegów,
koleżanek ze świetlicy, wychowawców oraz zaproszonych gości.

Zorganizowane również zostaną wyjazdu kulturalne, m.in. do: teatrów, kin, czy oper, a także
zajęcia sportowe, których głównym celem jest stworzenie dzieciom możliwości uczestnictwa
w aktywności ruchowej.
4. Organizacja ferii zimowych oraz półkolonii w trakcie trwania letnich wakacji dla dzieci
i młodzieży ze Świetlicy Gniazdo – 55.000,- zł.

III.

Projekt pn. Klub Młodzieżowy „Młode Orły” – 3.436,50 zł
W roku 2022 zamierzamy kontynuować realizację Projektu z przyznanego przez LGD
„Gminy Powiatu Świeckiego” grantu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania, 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR - Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym
projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i zwiększenie udziału społeczności, z obszaru Gminy
Świecie, w życiu społecznym i podniesienie kompetencji społecznych, edukacyjnych,
osobistych, przedsiębiorczych, kulturalnych dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 roku życia
poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego dla 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
lub ubóstwem.

