
Preliminarz wydatków realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świnoujście na rok 2023. 

LP. Cele Zadania szczegółowe Koszty w 

zł  

1. Utrzymanie i wzmocnienie 

specjalistycznej pomocy i 

wsparcia dla osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych, 

ograniczenie szkód 

zdrowotnych i społecznych 

uzależnień. 

 

1.Realizacja ponadpodstawowych programów 

terapeutycznych, wspomagających rehabilitację osób 

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych 

w Szpitalu Miejskim Spółka z o.o. 

80.000 

2.Realizacja programu terapeutycznego dla  Dorosłych 

Dzieci Alkoholików w Szpitalu Miejskim im. Jana 

Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. 

35.000 

3.Realizacja programu terapeutycznego dla pacjentów 

doznających przemocy domowej, korzystających ze 

świadczeń poradni terapii uzależnienia i 

współuzależnienia w Szpitalu Miejskim im. Jana 

Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. 

40.060 

4.Realizacja szkoleń mających na celu podniesienie 

kwalifikacji osób pracujących w obszarze 

uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu 

w Szpitalu Miejskim Sp. z o. o. 

6.000 

5.Realizacja programu profilaktyczno-

terapeutycznego dla osób w wieku 10-35 lat 

zagrożonych uzależnieniem uzależnionych od 

środków psychoaktywnych w Szpitalu Miejskim im. 

Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. 

6.300 

6.Realizacja programu profilaktyczno-

terapeutycznego dla rodziców dzieci zagrożonych  

uzależnieniem uzależnionych  od środków 

psychoaktywnych w Szpitalu Miejskim im. Jana 

Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. 

15.120 

7.Realizacja programu terapeutycznego 

ponadpodstawowego dla dorosłych osób 

uzależnionych od narkotyków w Szpitalu Miejskim 

im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. 

17.325 

8.Realizacja programu Candis dla problemowych 

użytkowników przetworów konopi w Szpitalu 

Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. 

34.800 

9.Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w 

Zakresie Uzależnień. 

91.000 

10.Utrzymywanie funkcjonowania Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Świnoujściu w tym: 

a)  pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu 

zawartych umów za prowadzenie przez zespół 

 

 

 

57.907 

 

 



motywujący czynności zmierzających do objęcia 

leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od 

alkoholu, prowadzenie kontroli w punktach 

sprzedaży napojów alkoholowych przez członków 

KRPA, opiniowanie o zgodności lokalizacji 

punktu sprzedaży napojów alkoholowych z 

uchwałą rady gminy przez członków KRPA, 

prowadzenie sekretariatu, 

b) pokrycie kosztów badań biegłych sądowych 

orzekających w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu 

c) pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z 

postępowaniem nieprocesowym w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu  

d) pokrycie kosztów tłumaczenia języka migowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000 

 

 

5.000 

 

 

1.000 

 399.512 

2. 

 

Poprawa funkcjonowania 

rodzin, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych, w 

których występują 

problemy uzależnień oraz 

przemocy domowej. 

1. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie - utrzymywanie dostępności pomocy 

prawnej, pedagogicznej, psychologicznej - 

dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie - Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

324.708 

2. Finansowanie placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży. 

733.940 

3.Realizacja programów profilaktycznych 

wspierających rodziców/opiekunów w prawidłowym 

wypełnianiu ról rodzicielskich. 

43.200 

 1.101.848 

3. Zwiększenie dostępności 

działań z zakresu edukacji 

zdrowotnej i profilaktyki 

uzależnień w szczególności 

zalecanych w ramach 

Systemu rekomendacji 

programów 

profilaktycznych oraz 

wynikających z dobrych 

praktyk. 

1.Prowadzenie programu wczesnej profilaktyki 

agresji w placówkach oświatowych metodą, treningu 

umiejętności prospołecznych i metodą treningu 

zastępowania agresji. 

56.000 

2.Realizacja programu Unplugged na terenie 

placówek oświatowych. 

8.640 

3.Realizacja autorskiego programu z zakresu 

profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży 

zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. takich, 

które ze względu na deficyty emocjonalne i społeczne 

mogą wymagać nauczania indywidualnego bądź są 

objęte nauczaniem indywidualnym lub 

zindywidualizowaną ścieżką nauczania. 

36.080 

4.Realizacja działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej –organizacja zajęć animacyjno –

profilaktycznych na wybranych  miejskich placach 

zabaw i miejscach aktywności fizycznej 

51.500 



5.Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych 

adresowanych do dzieci i młodzieży. 

550.000 

6.Realizacja kampanii edukacyjno –informacyjnej 

adresowanej do młodzieży poruszającej następujące 

tematy: ciąża bez używek, prowadzę bez używek, 

doping w sporcie, ortoreksja, bigoreksja. 

20.000 

7.Realizacja kampanii edukacyjno –informacyjnej 

adresowanej do dzieci i młodzieży dotyczącej 

bezpiecznego korzystania z Internetu (seksting, 

grooming).  

20.000 

8.Realizacja programu profilaktyki selektywnej dla 

młodzieży z zachowaniami destrukcyjnymi.  

20.000 

 762.220 

4. Wzmocnienie realizatorów 

Programu, podniesienie 

poziomu kompetencji 

profesjonalistów 

zajmujących się 

profilaktyką i 

rozwiązywaniem 

problemów związanych 

z uzależnieniami oraz 

przemocą w rodzinie. 

1.Edukacja kadr uczestniczących w realizacji zadań z 

zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie.  

11.313 

2.Prenumerata specjalistycznych czasopism, zakup 

sprzętu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 

szkoleń oraz uatrakcyjnienia działań podejmowanych 

przez realizatorów programu. 

3.000 

3.Realizowanie zadań inwestycyjnych mających na 

celu poprawę infrastruktury miejskiej poprzez 

tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków 

spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież 

322.107 

 336.420 

Razem 2.600.000 

 

Dział 851 Rozdział 85154 Zapobieganie alkoholizmowi  
Cel 1 zadanie 1, 2, 3, 4, 9,10              325.967 zł 

Cel 2 zadanie 1, 2, 3              1.101.848 zł 

Cel 3 zadanie 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8        753.580 zł 

Cel 4  zadanie 1, 2, 3                       336.420 zł 

Razem:               2.517.815 zł  

 

Dział 851 Rozdział 85153 Zapobieganie narkomanii 
Cel 1 zadanie 5, 6, 7, 8    73.545 zł 

Cel 3 zadanie  2         8.640 zł 

Razem:     82.185 zł 

 

Łącznie: 2.600.000 zł (Rozdziały: 85154 i 85153). 

 

 

 


