
UCHWAŁA NR XXXVI/1077/13
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2013 rok” 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, zm. poz. 405), Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXV/736/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2013 rok” (zm. Uchwałą XXIX/851/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r.), wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w pkt F. I celu głównym: „Zapewnienie ciągłości i zwiększenie dostępności osobom z problemem 
alkoholowym do korzystania z oferty profesjonalnych działań pomocowych, redukcja szkód 
wywołanych spożyciem alkoholu” w ppkt 2.4 zmianie ulega kwota zadania i osiąga wysokość 
1 043 662,00 zł; ppkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 
1. Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie – działania prowadzące 
do ograniczenia skali przemocy 
w rodzinie poprzez profilaktykęi 
edukację oraz wsparcie osób 
doświadczających przemocy. 

Realizacja: 
- otwarty konkurs ofert dla 
organizacji pozarządowych. 

200 000 zł 
1. Liczba placówek 
świadczących pomoc ofiarom 
przemocy; 

2. Liczba osób korzystających 
z oferowanych form pomocy; 

3.Liczba osób objętych 
działaniami profilaktycznymi 
i interwencyjnymi. 

„4. Podnoszenie 
skuteczności działań 

w zakresie 
przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

2. Zapewnienie schronienia dla osóbi 
rodzin z dziećmi, w szczególności 
ofiar przemocy w rodzinie. 

3. Prowadzenie punktów 
konsultacyjnych ds. uzależnień 
i przemocy w rodzinie przez 
pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 

4. Kontynuacja 
zatrudnienia koordynatorów 
lokalnych w MOPR 
w Szczecinie. 

5. Funkcjonowanie 
interdyscyplinarnego zespołu ds. 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

6. Szkolenia dotyczące zjawiska 
przemocy domowej, procedury 
„Niebieskiej Karty”, 
Interdyscyplinarnej współpracy, 
uzależnień i podnoszenia 
kompetencji osób pracujących 
w obszarze przemocy i uzależnień. 

260 968 zł 

428 401 zł 

1. Liczba osób korzystających 
ze schronienia; 

2. Liczba osób objętych 
indywidualnym programem 
pomocowym; 

3. Liczba osób korzystających 
z interdyscyplinarnej pomocy; 

4. Liczba udzielonych porad 
z rozbiciem na poszczególne 
kategorie odbiorców; 

5. Liczba założonych 
„Niebieskich Kart”; 

6. Liczba spraw zgłoszonych do 
zespołu interdyscyplinarnego; 

7. Liczba spraw prowadzonych 
przez grupy robocze; 

8. Liczba spotkań zespołu 
interdyscyplinarnego; 
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7. Zaangażowanie Gminy Miasto 
Szczecin w kampanię społeczną pt. 
„Biała Wstążka”. 

Realizacja: 
- MOPR Szczecin 

9. Liczba osób przeszkolonych; 

10. Liczba uczestników 
poszczególnych modułów 
kampanii; 

11. Liczba rozdanych ulotek. 

8. Modernizacja hotelu dla osób 
i rodzin z dziećmi w szczególności 
ofiar przemocy w rodzinie. 

Realizacja: 
- MOPR Szczecin 

45 000 zł 
Wydatek 

majątkowy 

 

9. Utrzymanie pogotowi rodzinnych 
funkcjonujących 
w Szczecinie. 

Realizacja: 
- Wydział Spraw Społecznych 
(WSS) 

444 065 zł 
1. Liczba pogotowi rodzinnych 
na terenie Szczecina; 

2. Liczba dzieci objętych 
opieką.”; 

w ppkt 5.1 zwiększeniu ulega kwota zadania i osiąga wysokość 624 141,00 zł w tym  kwota 
149 900,00 zł stanowiąca dochód z tytułu podpisanych porozumień z innymi gminami. 

2) pkt. „G. Harmonogram realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie: 

 

„Lp. Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za wykonanie 

Budżet Realizacja 

1. 

Dofinansowanie (dotacja podmiotowa z budżetu) 
dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Terapii 
Uzależnień w Szczecinie. Dotacja celowa z budżetu dla 
pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych (konkursy dla zakładów opieki zdrowotnej 
na podstawową terapię uzależnienia, badania okresowe 
i terapię podtrzymującą). Dofinansowanie zadań 
związanych z profilaktyką uzależnień realizowanych 
w lokalnych instytucjach kultury. 

WSS, OTUA, 
ZOZ-y, miejskie 

jednostki 
kultury 

565 850 zł Cały rok 

2. 

Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych 
(dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym 
organizacjom). 

WSS, BOP, 
organizacje 

pozarządowe 
1 550 000 zł Cały rok 

3. 

Minimalizowanie szkód społecznych i zdrowotnych 
związanych z alkoholizmem, tj. wynagrodzeniai 
podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), 
wykonywanie lustracji i wydawanie postanowień 
o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży, biegli 
sądowi oraz opłaty sądowe zgodne 
z zapotrzebowaniem GKRPA. 

WSS, GKRPA 228 700 zł Cały rok 

4. 
Zakup usług pozostałych, zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek, zakup materiałów 
i wyposażenia, współpraca z masmediami. 

WSS, BKSiM, 
GKRPA 265 268 zł Cały rok 

5. Podróże służbowe krajowe. WSS 5 000 zł Cały rok 
6. Szkolenia realizatorów GPPiRPA. WSS 5 000 zł Cały rok 
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7. 
Dofinansowanie centrów integracji społecznej (CIS) – 
działanie realizowane przez podmioty wyłonione 
w procedurze otwartego konkursu ofert. 

WSS, BOP, CIS 401 760 zł Cały rok 

8. Dofinansowanie programów realizowanych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. MOPR 1 828 031 zł Cały rok 

9. 
Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych 
- realizowana przez organizacje pozarządowe poprzez 
otwarty konkurs ofert. 

WSS, BOP, 
organizacje 

pozarządowe 
1 000 000 zł Cały rok 

10. 

Wspieranie działalności świetlic środowiskowych 
(dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
stowarzyszeń i innych organizacji, otwarty konkurs 
ofert). 

WSS, 
organizacje 

pozarządowe 
802 000 zł Cały rok 

11. 
Dofinansowanie programów realizowanych przez 
Miejską Izbę Wytrzeźwień w tym porozumień 
z innymi gminami. 

MIW 624 141 zł Cały rok 

12. 
Przeciwdziałanie przemocy – działania realizowane 
przez podmioty wyłonione w procedurze otwartego 
konkursu ofert. 

WSS, BOP, 
organizacje 

pozarządowe 
200 000 zł Cały rok 

13. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na 
osiedlowych i przyszkolnych obiektach sportowych. 

Wydział 
Oświaty 

976 014 zł Cały rok 

14. 
Utrzymanie pogotowi rodzinnych funkcjonującychw 
Szczecinie. 

WSS 444 065 zł Cały Rok 

RAZEM 8 895 829 zł.” 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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