SPRAWOZDANIE

z realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za 2019 rok

Miejski

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

na 2019 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu Nr IV/26/ 2018 z dnia
28 grudnia 2018 r.
Na realizację programu zaplanowano w budżecie miasta kwotę w wysokości:
690.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, którą zwiększono o kwotę: 41.858,00 zł
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/134/2019 z dnia 30 października 2019 r., na zwalczanie
narkomanii zaplanowano kwotę w wysokości: 50.000,00 zł..
Powyższe kwoty rozmieszczono w następujących działach, rozdziałach:

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
– 731.858,00 zł oraz
rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii
– 50.000,00 zł

Podstawowym i głównym celem Programu było zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii, zmniejszenie tych,
które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie
z już występującymi problemami, na poziomie lokalnym, poprzez:
1.

Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. Ograniczanie zjawiska picia alkoholu oraz używania narkotyków przez dzieci i młodzież.
3. Wdrażanie nowych form profilaktyki, kierowanej w szczególności do dzieci, młodzieży
i rodziców.
4.

Zwiększanie oddziaływań promujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu
i narkotyków.

Realizacji określonych powyżej celów szczegółowych, służyć miały zadania, które
podejmowano w następujących kierunkach:
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Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem

Zadanie/Działania

Podejmowanie działań mających na celu
udzielanie porad i konsultacji osobom
uzależnionym, zagrożonych narkomanią,
ich rodzinom i innym poprzez prowadzenie
działań motywujących do podjęcia leczenia

Koszt realizacji działania

15.709,50

Osiągnięty efekt/rezultaty

W ramach wsparcia osób i rodzin z problemem
narkotykowym, udzielano wsparcia psychologicznego.
Psycholog - Specjalista terapii uzależnień od narkotyków
dyżurował w każdy poniedziałek miesiąca od 15.00 do 19.00
w budynku obok Muszli Koncertowej na Łowickich
Błoniach.
W 2019 roku specjalistyczną pomocą psychologiczną objęto
54 osoby, którym udzielono 209 konsultacji.
Spośród 54 korzystających z pomocy specjalisty odnotowano
19 przypadków osób związanych z problemem uzależnienia
od narkotyków, 26 osób współuzależnionych lub
zainteresowanych wiedzą na temat leczenia uzależnienia
od narkotyków w związku z funkcjonowaniem z osobą
uzależnioną w domu.
W 9 przypadkach osoby kontaktowały się z psychologiem
w związku z problemami osobistymi. Z pomocy specjalisty
korzystały osoby z terenu miasta Łowicza i spoza miasta.
41 osób zamieszkiwało w Łowiczu, a 13 osób to osoby
zamieszkujące poza Łowiczem w miejscowościach
ościennych. W 2019 roku cechą charakterystyczną pacjentów
korzystających z pomocy specjalisty było zażywanie
amfetaminy. Odnotowano tylko jeden przypadek osoby
zażywającej heroinę i jeden przypadek osoby zażywającej

dopalacze. Istotnie wzrosła liczba osób pozostających
w stałym kontakcie terapeutycznym, a także osób
zgłaszających problemy osobiste i wychowawcze związane
z DDA.
Dofinansowanie szkoleń z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, udział w konferencjach
ogólnopolskich i regionalnych

Finansowanie wniosków i opinii biegłych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
wniesionych do sądu w sprawie
o zobowiązanie do podjęcia leczenia

150,00 W 2019 roku sfinansowano udział w szkoleniu Głównego
40,00 Specjalista ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą:
„Jak zgodnie z prawem, wykonywać ustawowe obowiązki
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych związane
z opiniowaniem lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu oraz
kontrola wykonywania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na gruncie najnowszych przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i ustawy kodeks postepowania administracyjnego i zasady
kontroli przedsiębiorców – krok po kroku”.
Ponadto sfinansowano koszty przejazdu do Łodzi Głównego
Specjalista ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w związku
z udziałem w konferencji pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom
na poziomie lokalnym, perspektywa współpracy – zadania,
efekty”. Organizatorem konferencji było Regionalne Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostka Organizacyjna
Samorządu Województwa Łódzkiego.
8.220,00 Zgodnie z art. 24 - 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jednym z zadań Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
jest prowadzenie postępowania w sprawach osób
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odwykowego

nadużywających alkoholu.
W 2019 roku Komisja skierowała 21 wniosków do Sądu
Rejonowego w Łowiczu, dotyczących wszczęcia sądowego
postępowania, w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia
odwykowego. W związku z powyższym zachodziła konieczność
wydatkowania środków finansowych, ogółem kwoty:
8.220,00 zł na sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu oraz należności dotyczących opłaty za dokonanie
wpisu sądowego.
Opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu sporządzają
wspólnie biegli sądowi, lekarz psychiatra i psycholog lub
specjalista terapii uzależnień. W 2019 roku wzrosły wydatki
z tym związane, z powodu wzrostu wysokości zaliczek
przekazywanych za sporządzone opinie biegłych w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problem narkomanii pomocy
psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

Zwiększanie skuteczności i dostępności
specjalistycznej pomocy dla rodzin,
w związku z występowaniem przemocy
w rodzinie

17.669,11 W 2019 roku kontynuowano udzielanie wsparcia
psychologicznego w zakresie podstawowej pomocy
psychologicznej osobom zamieszkującym na terenie miasta
Łowicza, które doświadczają przemocy w rodzinie lub są nią
zagrożone.
Dyżury psychologa odbywały się w soboty w godzinach
od 16.00 do 19.00 w budynku obok Muszli Koncertowej
na Łowickich Błoniach. Najczęstszymi występującymi
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problemami, z którymi zgłaszali się mieszkańcy, były:
- różne rodzaje przemocy: emocjonalna, fizyczna, zaniedbanie,
przemoc rówieśnicza (poradnictwo psychologiczne, wsparcie
psychiczne),
- problemy emocjonalne u dzieci i dorosłych (poradnictwo
psychologiczne, wsparcie psychiczne, terapia psychologiczna),
- problemy wychowawcze (poradnictwo psychologiczne, terapia
psychologiczna, wsparcie psychiczne),
- problemy rodzinne (poradnictwo psychologiczne, terapia
psychologiczna, wsparcie psychiczne),
- problemy z uzależnieniami (poradnictwo psychologiczne,
wsparcie psychiczne, terapia psychologiczna).
Pomocy psychologicznej udzielono w związku
z występowaniem:
- przemocy – 15 rodzinom i 30 osobom w tych rodzinach,
- problemów emocjonalnych – 10 rodzinom i 14 osobom z tych
rodzin,
- problemów wychowawczych – 12 rodzinom i 30 osobom z tych
rodzin,
- problemów rodzinnych – 12 rodzinom i 19 osobom z tych
rodzin,
- uzależnień – 3 rodzinom i 8 osobom z tych rodzin.
W 2019 roku udzielono wsparcia psychologicznego 42 osobom,
w tym 31 osobom z terenu miasta Łowicza. Zgłaszały się także
rodziny spoza Łowicza, które na swoim terenie nie miały
możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. Było to 11
osób, którym udzielono pomocy i wsparcia psychologicznego.
Ogółem udzielono 164 konsultacji.
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Realizacja zajęć edukacyjno-terapeutycznych
dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci
Alkoholików

6.400,00 W 2019 roku po raz piąty zrealizowano i poprowadzono zajęcia
edukacyjno-terapeutyczne dla osób z syndromem Dorosłych
Dzieci Alkoholików. Program terapeutyczny dla DDA
realizowano od końca czerwca do połowy listopada 2019 roku.
Zajęcia odbywały się systematycznie dwa razy
w miesiącu w soboty od godziny 9.00 do 17.00. w budynku obok
muszli koncertowej.
Celem prowadzonych zajęć było między innymi:
- zdobywanie wiedzy na temat funkcjonowania rodziny
z problemem alkoholowym i ról przyjmowanych przez dzieci
w niej wychowywanych,
- uzyskanie wiedzy na temat wpływu doświadczeń z dzieciństwa
na dorosłe życie człowieka,
- zrozumienie i uporządkowanie dotychczasowych przeżyć
przez uczestników,
- możliwość indywidualnego prześledzenia przez uczestników
wpływu przeżyć z dzieciństwa na obecne problemy w bliskich
związkach,
- rozliczanie przeszłości oraz pozostawienie za sobą dzieciństwa
i skupienia się w pełni na aktualnym życiu,
- rozpoznanie własnych zasobów, zalet, wartości i wzmocnienie
poczucia własnej wartości.
Do programu zgłosiło się 12 osób (8 kobiet i 4 mężczyzn),
z których do udziału w programie zakwalifikowano 12 osób.
Dwóch uczestników, to trzeźwiejący alkoholicy z długim stażem
abstynencji. Najmłodsza uczestniczka miała 18 lat, a najstarszy
46 lat. Dwoje uczestników to uczniowie klas maturalnych,
pozostali to osoby pracujące zawodowo. Z miasta Łowicza
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uczestniczyło w zajęciach grupowych 7 osób, 5 uczestników
to osoby spoza miasta ( 3 osoby z gminy Łowicz, 1 z gminy
Nieborów , 1 z gminy Bielawy).
Ostatecznie 10 osób ukończyło cały program edukacyjno –
terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Organizowanie szkoleń zwiększających
kompetencje służb w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1.850,00 W 2019 roku zorganizowano szkolenie pod nazwą: „Procedura
Niebieskiej Karty – aspekty formalne i dobre praktyki”,
w którym uczestniczyli członkowie Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkowie
Powiatowej Komendy Policji, pracownicy socjalni Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagodzy szkolni szkół
podstawowych.
Podczas szkolenia poruszano tematykę niżej wymienionych
zagadnień:
- charakterystyka zjawiska przemocy,
- procedura „Niebieskie karty” jako forma pomocy rodzinie
uwikłanej w przemoc,
- kompetencje służb w ramach procedury NK,
- role i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych,
- role i zadania Grup Roboczych,
- realizacja procedury NK w sytuacji przemocy wobec dziecka,
- dobre praktyki w pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi
przemocy,
- dobre praktyki w pracy z osobami stosującymi przemoc,
- dobre praktyki w sytuacji przemocy wobec dzieci.
Ponadto trzech przedstawicieli Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyło
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w szkoleniu pod nazwą: „Przemoc w relacjach rodzinnych –
wobec dzieci, dorosłych, osób starszych
i z niepełnosprawnością”, które zorganizowano w ramach
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gromadzenie i udostępnianie informacji
na temat miejsc i możliwości udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym

Prowadzenie zajęć opiekuńczo
-wychowawczych dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym

bez zaangażowania
środków finansowych

Wszystkie osoby, zgłaszające się w godzinach pracy urzędu
z problemami dotyczącymi nałogowego nadużywania alkoholu
lub narkotyków przez członków rodziny otrzymywały
informacje dotyczące sądowej procedury zobowiązania
do leczenia odwykowego, pomoc w napisaniu i złożeniu wniosku
do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz informacje o działalności poszczególnych placówek
i instytucji działających w tym zakresie na terenie naszego
miasta.

35.000,00 W minionym roku nadal kontynuowano zadanie dotyczące
171,14 wsparcia zadania poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczowychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
które prowadziła organizacja pozarządowa.
Dofinansowanie otrzymała jedna organizacja pozarządowa:
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło
przy Parafii Świętego Ducha – 35.000,00 zł.
Stowarzyszenie prowadziło zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,
pod nazwą „Integracja dzieci i młodzieży”, zgodnie z zawartą
umową przyznającą dotację. Stowarzyszenie w trakcie
prowadzonych zajęć, zapewniało przede wszystkim pomoc
w nauce, organizowanie różnorodnych zajęć edukacyjnych,
profilaktycznych, rekreacyjnych, wychowawczych i sportowych.
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Dzieci i młodzież w trakcie prowadzonych zajęć otrzymywały
pomoc żywieniową, którą zapewniała świetlica. W ramach
realizacji zadania organizatorzy zorganizowali siedmiodniową
krajoznawczą wycieczkę wyjazdową nad morze do Łeby.
W okresie wakacji część dzieci wyjechała na kolonie do Spały,
których organizatorem była łowicka Caritas.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło
przy Parafii Świętego Ducha w minionym roku objęło swoją
pomocą i opieką 30 uczestników zajęć. Ponadto uczestnicy zajęć
opiekuńczo-wychowawczych otrzymali bezpłatnie talony
na paczki podczas organizowanej miejskiej imprezy
integracyjnej dla dzieci „Choinka 2019” oraz słodycze
z okazji Świąt Wielkanocnych (kwota słodyczy: 171,14 zł).

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych

Organizowanie i realizowanie programów
profilaktycznych i socjoterapeutycznych
zapobiegających uzależnieniom,
adresowanych przede wszystkim do dzieci
i młodzieży na terenie szkół i innych
placówek oświatowo – wychowawczych

3.400,00 W II Liceum Ogólnokształcącym zrealizowano warsztaty
6.500,00 profilaktyczne pod nazwą: „ Pozytywna profilaktyka liderska
i rówieśnicza motywacja nastolatka a zachowania ryzykowne,
używki, alkohol”, w których wzięło udział 103 uczniów szkoły.
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 zrealizowano
warsztaty edukacyjno - profilaktyczne pod nazwą: „Sprawdź, czy
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Twoje picie jest bezpieczne ”, w których wzięło udział 115
uczniów szkoły.
W II Liceum Ogólnokształcącym zrealizowano warsztaty
profilaktyczne pod nazwą: „Konsekwencje i wpływ alkoholu na
rozwój psychofizyczny młodego pokolenia- sprawdź czy Twoje
picie jest bezpieczne”, w których wzięło udział 177 uczniów.
W ramach działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
zrealizowano niżej wymienione zajęcia, których adresatami
byli uczniowie szkół.
W Szkole Podstawowej nr 4 zrealizowano warsztaty
profilaktyczne z cyklu budowania szkolnego systemu
przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, w którym
wzięło udział 73 uczniów.
W Szkole Podstawowej nr 7 zrealizowano program
wykładowo –warsztatowy dla młodzieży z zakresu
profilaktyki uzależnień – narkotyki, dopalacze, w których
wzięło udział 112 uczniów.
W II Liceum Ogólnokształcącym zrealizowano warsztaty
profilaktyczne pod nazwą: „Współczesne narkotyki, dopalacze jak się przed nimi bronić”, w których wzięło udział
132 uczniów szkoły.
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 zrealizowano
program wykładowo – warsztatowy dla młodzieży z zakresu
profilaktyki uzależnień – narkotyki, dopalacze, w których
wzięło udział 200 uczniów szkoły.
W I liceum Ogólnokształcącym zrealizowano program
wykładowo-warsztatowy pod nazwą: „ Nowe narkotyki,
dopalacze”, w których wzięło udział 80 uczniów szkoły.
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Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo
– rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

W ramach realizacji zadania, dofinansowano w 2019 roku
152.880,00 organizację różnorodnych zajęć sportowo - rekreacyjnych
77.148,10 dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.
Dotację na realizację zadań otrzymały niżej wymienione kluby
sportowe:
1. Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW”- 25.000,00 zł.
Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach:
początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności
grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu
po 1,5 godziny, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach
sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym,
organizacja letniego obozu sportowego w Pieninach,
prowadzenie zajęć profilaktycznych.
2. Klub sportowy „Księżak” – 10.000,00 zł (koszykówka).
Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - treningowych
dla (chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-4
klasa Szkoły Podstawowej oraz 1-2 klasa Szkoły Podstawowej),
zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i
sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanie różnorodnych
form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo
w ogólnodostępnych imprezach sportowych, stwarzanie
utalentowanej sportowo młodzieży możliwości rozwoju, zajęcia
odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna
liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób,
prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych.
3. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK”
– 22.000,00 zł (tenis stołowy).
Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego szkoleniowo –
treningowych dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt),
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które odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób,
udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć
profilaktycznych.
4. Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” – 14.000,00 zł.
(siatkówka).
Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn
męskich, (początkującej i zaawansowanej) z zakresu piłki
siatkowej, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego,
zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie
10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie
zajęć profilaktycznych.
5. Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” – 16.000,00 zł.
Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży
(dziewcząt i chłopców), sportowo - rekreacyjnych, zajęcia
odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy
w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna
liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we
współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć
profilaktycznych.
6. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” – 26.000,00 zł.
Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych, zajęć szachowych, zajęcia
odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym
i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna
liczebność uczestników w jednej drużynie 15 osób, udział
we współzawodnictwie sportowym, organizacja obozu
rekreacyjnego w Darłówku w okresie 9-18.08.2019 r.,
prowadzenie zajęć profilaktycznych.
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7. Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” – 5.380,00 zł.
Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach:
początkującej i zaawansowanej (dla dzieci w wieku 6-9 lat
i 10-13 lat), minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób
– zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
minimalna liczebność grupy zaawansowanej
10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział
we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć
profilaktycznych.
8. Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF
– 11.500,00 zł.
Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach:
początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy
początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu
po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej
10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział
we współzawodnictwie sportowym, organizacja obozu
szkoleniowo-wypoczynkowego, prowadzenie zajęć
profilaktycznych.
9. UKS „Pijarski Klub Sportowy” – 10.000,00 zł.
Zadanie polegało na organizacji szkolenia dzieci i młodzieży
w zakresie biegów lekkoatletycznych, szachów oraz piłki
siatkowej dla trzech sekcji 2 razy w tygodniu w okresie
zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny,
minimalna liczebność uczestników w jednej grupie – 10 osób,
zapewnienie młodzieży prawidłowego rozwoju fizycznego
w tym poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci
i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie
zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki
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Tworzenie dodatkowych form spędzania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem wypoczynku podczas ferii
zimowych i wakacji

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby
alkoholowej.
10. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO
– 13.000,00 zł.
Realizacja zadania pt. „Galopem po wiedzę”, polegała
na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych
dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dwóch grupach
wiekowych (7-12 lat) i (13-18 lat), propagowaniu zdrowego stylu
życia, zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, nabycie
podstaw techniki i umiejętności jazdy konnej, prowadzenie zajęć
profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby
alkoholowej. Zadanie realizowane było od 1 marca
do 31 sierpnia 2019 roku.
Ponadto dofinansowano zatrudnienie pięciu animatorów sportu
na dwóch boiskach sportowych „Orlikach” i lodowisku
w okresie zimy na kwotę: 77.148,10 zł.
Półkolonie zimowe zorganizowano w trakcie trwania ferii
112.209,60 zimowych od 11 do 22 lutego w Szkole Podstawowej
nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 3. Ogółem w półkoloniach
uczestniczyło:
- w Szkole Podstawowej nr 2 – 35 uczniów, w tym 21 uczniów
SP nr 2, 7 uczniów SP nr 1, 4 uczniów SP nr 4, 2 uczniów
SP nr 7, i 1 uczeń SP nr 3,
- w Szkole Podstawowej nr 3 – 35 uczniów, w tym 34 uczniów
SP nr 3 i i 1 uczeń SP nr 1 .
Ponadto współorganizowano w dniach od 8 do 22 lutego 2019 r.,
półkolonie zimowe w Pijarskiej Szkole Podstawowej, w których
wzięło udział 102 uczestników, w tym 20 uczestników spoza
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szkoły pijarskiej.
Ponadto w okresie wakacji letnich zorganizowano dwa turnusy
półkolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 2.
W pierwszym turnusie od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r.,
uczestniczyło 35 uczniów szkół podstawowych, w tym 26
uczniów SP nr 2, 2 uczniów SP nr 1, 2 uczniów SP nr 3, 3
uczniów SP nr 4,1 uczeń SP nr 7 i 1 uczeń z Pijarskiej Szkoły
Podstawowej.
W drugim terminie od 8 do 19 lipca uczestniczyło 33 uczniów
szkół podstawowych, w tym 20 uczniów SP nr 2, 5 uczniów SP
nr 1, 6 uczniów SP nr 4 i 2 uczniów SP nr 7.
W programie półkolonii realizowano różnorodne zajęcia
i warsztaty m.in. zajęcia edukacyjne, plastyczne i sportowe.
Dzieci wyjeżdżały na wycieczki m.in. do płockiego ogrodu
zoologicznego, płynęły statkiem po Wiśle, wyjechały do
kutnowskiego Aquaparku i gospodarstwa agroturystycznego.
Zorganizowano także 10 - dniowe kolonie wyjazdowe, w których
uczestniczyło 50 uczniów wytypowanych przez pedagogów
szkolnych z miejskich szkół podstawowych.
Dzieci i młodzież wyjechały w terminie od 26 lipca do 4 sierpnia
do miejscowości Bustryk Ząb koło Zakopanego
(woj. małopolskie).
Koloniści zostali zakwaterowani w DW HARNAŚ w Bustryku.
Koloniści podczas trwania wypoczynku uczestniczyli w wielu
wycieczkach pieszych i wyjazdowych m.in. nad Morskie Oko,
do Zakopanego, Rusinową Polanę i Gubałówkę.
Program kolonii obejmował także zajęcia profilaktyczne oraz
kulturalno-sportowe, ognisko, dyskoteki i kolonijny chrzest
góralski z rąk prawdziwego Harnasia, różne konkursy kolonijne.
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Podejmowanie działań edukacyjnych
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii adresowanych do rodziców

Prowadzenie działalności profilaktycznej
w stosunku do dzieci i młodzieży z zakresu
wiedzy o patologiach społecznych (m.in.
konkursów, imprez integracyjnych,
happeningów, koncertów i innych)

500,00 W ramach realizacji zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjne
1.200,00 pod nazwą: „ Kryzys w życiu nastolatków – depresje
i zachowania ryzykowne, używki i alkohol” wśród rodziców
uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.
W zajęciach uczestniczyło 153 rodziców, uczniów w/w szkoły.
W ramach edukacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii
zrealizowano zajęcia pod nazwą: „Nowe narkotyki,
dopalacze” w których uczestniczyło 55 rodziców ze Szkoły
Podstawowej nr 7 w Łowiczu oraz 153 rodziców z II Liceum
Ogólnokształcącego w Łowiczu.
W Szkole Podstawowej nr 4 zrealizowano szkolenie dla
rodziców z cyklu budowanie szkolnego systemu
przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, w którym
uczestniczyło 60 rodziców.
35.880,00 Wzorem lat ubiegłych również w minionym roku
4.452,09 kalendarzowym dofinansowano zorganizowanie miejskiej
imprezy integracyjnej, dla dzieci i młodzieży „Choinka’ 2019”.
Do udziału w imprezie zaproszono, między innymi dzieci
i młodzież uczestniczącą w zajęciach opiekuńczowychowawczych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Łowickiej Koło przy parafii Świętego
Ducha oraz dzieci ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
„Nadzieja”. Dzieci otrzymały bezpłatne talony na paczki, które
były rozdawane przez Mikołajów podczas trwania imprezy.
Wzorem lat ubiegłych również w minionym roku
kalendarzowym dofinansowano zorganizowanie miejskiej
imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży
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„Choinka 2019”.
Ponadto dofinansowano organizację piątej edycji
profilaktycznej imprezy plenerowej „PaTosfera –
Profilaktyka według Ekonomika”, która odbyła się
30 maja 2019 r. Ideą przedsięwzięcia jest promowanie mody
na życie bez uzależnień, edukacja młodzieży jak żyć bez
nałogów, a przez to zapobieganie narkomanii
czy alkoholizmowi, promowanie różnych form spędzania
czasu wolnego, budowanie współpracy ze służbami
mundurowymi i lokalnymi przedsiębiorcami, integracja
środowisk szkół ponadpodstawowych.
–

Prowadzenie edukacji publicznej
za pośrednictwem środków masowego
przekazu oraz organizowanie lokalnych
kampanii, akcji profilaktycznych oraz udział
w ogólnopolskich kampaniach na rzecz
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Zakup wydawnictw, prasy i innych
materiałów edukacyjnych oraz
opracowywanie i wykonywanie materiałów
służących oddziaływaniom profilaktycznym
z zakresu miejskiego programu

613,72 W bieżącym roku sfinansowano zamieszczenie w lokalnej prasie
apelu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych do mieszkańców miasta, przede wszystkim
do ludzi młodych „Trzeba myśleć trzeźwo”.
Ponadto informacje dotyczące organizacji różnych przedsięwzięć
z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii
przekazywano poprzez przygotowywanie serwisów prasowych
oraz zamieszczaniu informacji na stronie internetowej urzędu.

8.054,00 W ramach realizacji zadania sfinansowano kolejną prenumeratę
na 2020 rok jednego egzemplarza czasopisma „Świat
Problemów” – miesięcznika poświęconego profilaktyce
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz
zaprenumerowano zakup dwunastu egzemplarzy czasopisma
„Remedium”. Czasopismo „Remedium” jest miesięcznikiem,
poruszającym problematykę profilaktyki i promocji zdrowego
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stylu życia oraz poszerzającym wiedzę z zakresu problemów
wychowawczych. Czasopismo Remedium przekazywane jest
do pięciu szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz oraz do Pijarskiej
Szkoły Podstawowej. Sześć egzemplarzy jest przekazane
do szkół średnich.
Ponadto dokonano prenumeraty dwóch egzemplarzy czasopisma
„Niebieska Linia”. Czasopismo jest dwumiesięcznikiem
poświęconym problematyce przemocy.
Dokonano również zakupu pakietów edukacyjnych pod nazwą:
„Bezpieczna rodzina” oraz „ Reaguj na przemoc”.
Organizowanie, współorganizowanie
i finansowanie szkoleń, warsztatów
i konferencji, podnoszących poziom wiedzy,
kwalifikacji i umiejętności osób realizujących
zadania profilaktyczne oraz członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

150,00 W ramach realizacji zadania sfinansowano udział w szkoleniu
347,00 członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów
Alkoholowych pod nazwą: „Jak zgodnie z prawem, wykonywać
ustawowe obowiązki komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych związane z opiniowaniem lokalizacji punktów
sprzedaży alkoholu oraz kontrola wykonywania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na gruncie najnowszych
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy kodeks postępowania
administracyjnego i zasady kontroli przedsiębiorców – krok po
kroku”.
W ramach realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania
narkomanii dofinansowano szkolenie jednemu z pedagogów
szkolnych pod nazwą: „Dopalacze – nowe wyzwanie dla
pracowników szkół oraz placówek oświatowych.
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Rozszerzenie oferty z zakresu rozwiązywania
problemów alkoholowych poprzez
doposażenie placów zabaw

109.470,00 W ramach realizacji zadania przeprowadzono modernizację
placu zabaw na Błoniach. Zakres prac obejmował wykonanie
naprawy nawierzchni z płyt SBR, demontaż starych płyt wraz
z uzupełnieniem podbudowy, oczyszczeniem płyt i ich ponowny
montaż na placu zabaw dla małych dzieci. Wykonanie nowej
nawierzchni z płyt SBR na powierzchni 325 m2. Dostarczenie
i montaż urządzenia zabawowego: „linarium walec” i huśtawkę
typu „bocianie gniazdo”. Prace zostały wykonane zgodnie
ze sztuką budowlaną oraz instrukcjami montażu urządzeń
zabawowych. Wykonawca prac firma: NOVA- Jerzy Łebski ul.
Powstańców 1863r nr 2, 99- 400 Łowicz. Prace zostały
zakończone, wartość wykonanych prac wyniosła: 109.470,00 zł.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 131 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Kontrole punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych prowadzone przez
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

bez zaangażowania
środków finansowych

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, członkowie gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych upoważnieni przez
wójta(burmistrza, prezydenta miasta), mogą dokonywać kontroli
przestrzegania przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad i warunków
korzystania z tych zezwoleń. Kontroli punktów sprzedaży
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napojów alkoholowych dokonuje się również w oparciu o ustawę
prawo przedsiębiorców, która wprowadziła obowiązek
zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia
kontroli. Zawiadomienie takie musi mieć charakter pisemny
i zawierać elementy wskazane w ustawie, tj.:
- oznaczenie organu;
- datę i miejsce wystawienia;
- oznaczenie przedsiębiorcy poddawanego kontroli;
- wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
- podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.
Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie
później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie
zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego
zawiadomienia. Zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców
zawiadomienie nie musi zawierać dokładnej daty, w której organ
zamierza przeprowadzić kontrolę. Doręczenie zawiadomienia
powinno zostać dokonane z zachowaniem wymogów Kodeksu
postępowania administracyjnego.
Dodać należy, że wszyscy przedsiębiorcy korzystający
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, czy to w miejscu
sprzedaży czy też poza miejscem sprzedaży są na bieżąco
edukowani i informowani o konieczności przestrzegania zasad
i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
a w szczególności konieczności przestrzegania zakazu sprzedaży
napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz konsekwencjach
jakie może ponieść sprzedawca w przypadku ich
nieprzestrzegania.
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Systematycznie przypomina się o konieczności legitymowania
młodych ludzi, w przypadku wątpliwości w stosunku do ich
pełnoletności.
W minionym roku nie odnotowano żadnych sygnałów oraz nie
wpłynął żaden wniosek dotyczących nie przestrzegania przez
przedsiębiorców warunków prowadzenia sprzedaży napojów
alkoholowych.
Ponadto do zadań Komisji należy również opiniowanie w formie
postanowień zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów
alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej. W 2019 roku
Komisja zaopiniowała i wydała 22 postanowienia w sprawie
zgodności z przyjętym przez Gminę Miasta Łowicza limitem
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zgodności z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. W 2019 roku Komisja negatywnie
zaopiniowała 3 wnioski na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych, z powodu braku wolnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu
oraz na piwo. Rada Miejska uchwałą nr V/35/2019 r. z dnia
24 stycznia 2019 r. zmieniła wcześniejszą uchwałę
nr LX/421/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta
Łowicza. Zmianą wcześniejszej uchwały podniesiono
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo z ilości 100 na 120
zezwoleń.
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Występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela posiłkowego

bez zaangażowania
środków finansowych

Nie miało miejsca takie zdarzenie.

Składanie do organów policji wniosków
o wszczęcie postępowania dowodowego

bez zaangażowania
środków finansowych

W minionym roku Wydział Spraw Lokalowych i Działalności
Gospodarczej Urzędu Miejskiego nie wszczynał żadnego
postępowania w sprawie o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. W roku 2019 nie składano do organów
policji żadnych wniosków o wszczęcie postępowania
dowodowego.

Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii.
Współpraca i wsparcie działań organizacji
abstynenckich oraz innych organizacji
działających na terenie naszego miasta
w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych

7.120,00 W ramach realizacji zadania finansowano koszty wynagrodzenia
1.000,00 osoby sprawującej nadzór nad obiektem, w którym dyżurują
specjaliści z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiono dwie sztuki
ALKOgogli, które przekazano dla potrzeb Komendy Powiatowej
Policji w Łowiczu.
W ramach zadania zakupiono i przekazano również dla
potrzeb Komendy Powiatowej Policji dwie sztuki
NARKOgoglii.
Zakupione przedmioty wykorzystywane są przede wszystkim
podczas profilaktycznych spotkań przedstawicieli policji
z dziećmi i młodzieżą w szkołach oraz w trakcie
różnorodnych plenerowych imprez profilaktycznych.
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Promocja zdrowego, trzeźwego stylu życia
poprzez organizację Łowickiego Biegu
Trzeźwości

8.447,54 W dniu 28 września 2019 roku, w godzinach 9.00. - 12.00 odbył
się XXVII Łowicki Bieg Trzeźwości o Puchar Burmistrza Miasta
Łowicza. Głównym organizatorem Biegu była po raz kolejny
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Łowiczu. Kolejny Bieg Trzeźwości zorganizowano przy
znacznym udziale pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łowiczu. Bieg odbył się w Parku Błonie im. Bohaterów
Września 1939 r. w Łowiczu. Otwarcia Biegu dokonał
Burmistrz Miasta Łowicz – Krzysztof Jan Kaliński wraz
z Przewodniczącym Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Cezarym Gawrońskim.
Uczestnicy biegów byli podzieleni na poszczególne kategorie
wiekowe i w zależności od tego pokonywali wyznaczony
dla nich dystans:
1) przedszkolaki (rocz.2013 i młodsi) dziewczęta – 100 m,
2) przedszkolaki (rocz.2013 i młodsi) chłopcy – 100 m,
3) SP - klasy I-II (rocz. 2012 i 2011) dziewczęta - 200 m,
4) SP - klasy I -II (rocz. 2012 i 2011) chłopcy - 300 m,
5) SP - klasy III-IV (rocz. 2010 i 2009) dziewczęta - 400 m,
6) SP - klasy V-VI (rocz. 2008 i 2007) dziewczęta - 500 m,
7) SP - klasy III-IV (rocz. 2010 i 2009) chłopcy - 600 m,
8) SP - klasy V-VI (rocz. 2008 i 2007) chłopcy - 700 m,
9) SP - klasa VII,VIII, kl. I szkoły ponadpodstawowej
(rocz. 2006 - 2004) dziewczęta - 900 m,
10) SP - klasa VII,VIII, kl. I szkoły ponadpodstawowej
(rocz. 2006 i 2004) chłopcy - 1.400 m,
11) Bieg główny pow. 16 lat - 5000 m.
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Biegi odbywały się zgodnie z planem czasowym ustalonym
przez organizatorów i ujętych w regulaminie.
W XXVII Łowickim Biegu Trzeźwości ogółem wzięło udział
257 osób. Zwycięzcy poszczególnych kategorii biegowych
otrzymywali puchar, medal, dyplom, nagrodę rzeczową
(zakupiono plecaki i torby sportowe) wraz z paczką
ze słodkim poczęstunkiem. Pozostali uczestnicy biegu
otrzymywali paczkę ze słodkim poczęstunkiem, medal
oraz dyplom za uczestnictwo w XXVII Łowickim Biegu
Trzeźwości. Ponadto dodatkowo uhonorowano pucharami,
ufundowanymi przez Miejska Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych najmłodszego i najstarszego
uczestnika biegu. Najmłodszy uczestnik miał 1 rok i 1 miesiąc,
a najstarszy 59 lat. Po raz kolejny do słodkich paczek dołożyło
się Stowarzyszenie „Starzyńskiego Biega”, które ufundowało
każdemu uczestnikowi soczek owocowy. Zabezpieczenie
medyczne imprezy zapewnili ratownicy medyczni z Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Prowadzenie rozmów motywujących
z osobami uzależnionymi od alkoholu
oraz ponoszenie wydatków związanych
z działalnością Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

71.154,51 W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odbyło się
13 posiedzeń plenarnych Komisji w pełnym składzie osobowym
oraz 12 posiedzeń zespołu motywacyjno – interwencyjnego, 12
posiedzeń zespołu profilaktyczno – kontrolnego oraz w ramach
zespołu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawiciele
komisji uczestniczyli 25 razy w posiedzeniach grup roboczych.
W 2019 roku Komisja rozpatrzyła łącznie 37 spraw dotyczących
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego:
- 26 nowych sprawy, które wpłynęły do MKRPA w 2019 roku,
- pozostałe 11 spraw to sprawy z lat poprzednich.
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Komisja umorzyła 3 sprawy, a 21 skierowała do Sądu, celem
kontynuowania sądowej procedury zobowiązania do leczenia
odwykowego.
Do MKRPA w 2019 roku wnioski o leczenie odwykowe wnieśli:
- Prokuratora Rejonowa - 2
- Komenda Powiatowa Policji – 5
- Sąd Rejonowy – Kuratorzy zawodowi – 3
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3,
- członkowie rodzin – 13.
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2019 roku stanowiły kwotę: 68.161,50 zł.
Zespół motywacyjno-interwencyjny Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadził
wielokrotnie rozmowy z osobami skierowanymi do komisji,
celem podjęcia przez nich dobrowolnego leczenia odwykowego
oraz prowadzono rozmowy z członkami ich rodzin.
Współpraca z instytucjami: szkołami
podstawowymi, gimnazjami
i ponadgimnazjalnymi, Wojewódzkim
Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu,
Sądem Rejonowym w Łowiczu, Komendą
Powiatową Policji, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Łowiczu, Poradnią
Leczenia Uzależnień, Polskim Czerwonym
Krzyżem, Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, Regionalnym Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi, Ogólnopolskim
Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

bez zaangażowania
środków finansowych

Kontynuowano współpracę z przedstawicielami wszystkich
instytucji i placówek funkcjonujących na terenie miasta,
związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi,
narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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„Niebieska Linia”, Państwową Agencją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
stowarzyszeniami działającymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
i innymi instytucjami

Wspomaganie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji
Społecznej

W przypadku utworzenia Centrum Integracji
Społecznej przewiduje się udzielenie wsparcia
finansowego

bez zaangażowania
środków finansowych

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi wskazuje jako jedno z zadań własnych gminy,
możliwości wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Powyższa placówka nie funkcjonuje w naszym mieście, dlatego
nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków finansowych
na powyższe zadanie.

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego

Pomoc społeczna osobom uzależnionym
i ich rodzinom

417.195,00 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa,
5.806,00 mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom
środki MOPS przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
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w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających
godności człowieka. W 2019 roku ogółem z pomocy materialnej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało 947 rodzin.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, między
innymi z powodu alkoholizmu oraz narkomanii. I tak z powodu
alkoholizmu w minionym roku objęto pomocą społeczną 71
środowisk domowych, w tym 94 osoby, a z powodu narkomanii
pomocą objęto 4 środowiska domowe, w tym 7 osób.
W 2019 roku zawarto 2 kontrakty socjalne, w związku
z występowaniem narkomanii lub alkoholizmu.
W/w rodzinom przyznano pomoc społeczną na kwotę:
417.195,00 złotych i 5.806,00 złotych.

*pogrubiona czcionka oznacza finansowanie z przeciwdziałania narkomani
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Łącznie w dziale 851 rozdziale 85154 zaplanowano kwotę:
731.858,00 złotych; wydatkowano kwotę: 656.487,72 złote

Plan

Wykonanie

%

656.487,72

89,70

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem

731.858,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 2820 Dotacje celowe

192.880,00

187.880,00

97,41

§ 3030 Różne wydatki na rzecz os.fiz.

4.000,00

540,60

13,51

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społ.

8.500,00

8.426,04

99,13

§ 4120 Składki na fundusz pracy

1.000,00

710,38

71,04

199.500,00

180.621,50

90,54

2.700,00

2.644,00

97,92

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

47.300,00

23.989,91

50,72

§ 4220 Zakup środków żywności

63.778,00

49.672,10

77,88

7.000,00

3.641,61

52,02

82.000,00

80.443,38

98,10

200,00

0,00

0,00

10.000,00

8.220,00

82,20

3.000,00

228,20

7,61

110.000,00

109.470,00

99,52

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4190 Nagrody konkursowe

§ 4260 Zakup energii
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4610 Koszty postęp. sądowego i prokur.
§ 4700 Szkolenia pracowników
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
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Bez inwestycji
Łącznie w dziale 851 rozdziale 85154 zaplanowano kwotę:
621.858,00 złotych; wydatkowano kwotę: 547.017,72 złote

Plan

Wykonanie

%

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem

621.858,00

547.017,72

87,96

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 2820 Dotacje celowe

192.880,00

187.880,00

97,41

§ 3030 Różne wydatki na rzecz os.fiz.

4.000,00

540,60

13,51

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społ.

8.500,00

8.426,04

99,13

§ 4120 Składki na fundusz pracy

1.000,00

710,38

71,04

199.500,00

180.621,50

90,54

2.700,00

2.644,00

97,92

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

47.300,00

23.989,91

50,72

§ 4220 Zakup środków żywności

63.778,00

49.672,10

77,88

7.000,00

3.641,61

52,02

82.000,00

80.443,38

99,10

200,00

0,00

0,00

10.000,00

8.220,00

82,20

3.000,00

228,20

7,61

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4190 Nagrody konkursowe

§ 4260 Zakup energii
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4610 Koszty postęp. sądowego i prokur.
§ 4700 Szkolenia pracowników
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Łącznie w dziale 851 rozdziale 85153 zaplanowano kwotę: 50.000,00
złotych; wydatkowano kwotę: 29.248,59 złotych.

Plan

Wykonanie

%

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem

50.000,00

29.248,59

58,50

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społ.

2.000,00

1.846,80

92,34

500,00

0,00

0,00

24.000,00

16.600,00

69,17

§ 4210 Materiały i wyposażenie

6.300,00

5.605,26

88,97

§ 4220 Zakup środków żywności

8.000,00

2.909,53

36,37

§ 4300 Zakup usług pozostałych

8.000,00

2.247,00

28,09

200,00

40,00

20,00

1.000,00

0,00

0,00

§ 4120 Składki na fundusz pracy

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

§ 4700 Szkolenia pracowników
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Łącznie w dziale 851 zaplanowano:
Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ogółem

Wykonanie

%

50.000,00

29.248,59

58,50

731.858,00

656.487,72

89,70

781.858,00

685.736,31

87,70
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Wykaz przyznanych w 2019 roku dotacji na realizację zadań z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi

Lp.
1.

Podmiot
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji
Łowickiej – Koło przy
parafii Świętego Ducha
ul. Długa 3
99-400 Łowicz

Zadanie
Prowadzenie zajęć
opiekuńczo-wychowawczych
dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym
- Bratkowice

Ogółem:

Kwota dotacji
35.000,00

Przeznaczenie
dotacji
- opieka pedagogiczna
- 21.450,00
- art. papiernicze
- 450,00
- art. szkolno - biurowe
- 800,00
- pomoce dydaktyczne
- 300,00
- wycieczka – 12.000,00
ogółem : 35.000,00

35.000,00

Łowicz, dn.10.03.2020 r.
Opracowała:
Elżbieta Szachogłuchowicz
Główny Specjalista
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