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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów  

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych w 2015 roku 

 

Paragraf 2360 

1. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:  

- „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym 

powietrzu”. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, wakacji, zajęć 

pozalekcyjnych, a także dla społeczeństwa poprzez promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, 

kształtowanie umiejętności rywalizacji – 30.000,00  

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych  

z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – 

rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”, dokonano wyboru 

ofert i przyznano dotację w wysokości:  

 

1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Koło Miejskie w Dynowie -  kwota 1.900,00 zł 

(wykorzystano całość dotacji) 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze” – kwota 2.000,00 zł (wykorzystano całość dotacji) 

3. Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie – kwota 3.400,00 zł (wykorzystano całość dotacji) 

4. Towarzystwo Sportowe „Dynovia” – kwota 3.000,00 zł (wykorzystano całość dotacji) 

5. Uczniowski Klub Sportowy „Bartkowiak” – kwota 2.200,00 zł (wykorzystano 2.189,38 zł, zwrócono 

10,62 zł) 

6. Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” – kwota 3.500,00 zł (wykorzystano całość dotacji)  

7. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (sport) – kwota 2.500,00 zł (wykorzystano całość dotacji) 

8. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (kultura) – kwota 2.500,00 zł (wykorzystano całość dotacji) 

9. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Koło Miejskie w Dynowie – Wędkarski Klub 

Sportowy „Sów-Pol” – kwota 1.500,00 zł (wykorzystano całość dotacji) 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie (ul. Szkolna) – kwota 3.400,00 zł (wykorzystano całość dotacji) 

11. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z siedzibą  

w Łopuszce Małej – Dom dla Dzieci w Dynowie – kwota 4.100,00 zł (wykorzystano 3.652,00 zł, 

zwrócono 448,00 zł) 

 

Plan: 30.000,00 zł              

Wykorzystano:  29.541,38 zł 

Paragraf 4010 

2. Wynagrodzenie osobowe pracownika: 

- Wynagrodzenie pracownika obsługującego MKRPA – 12.650,00 

Plan: 12.650,00 zł              

Wykorzystano:  12.650,00 zł 

Paragraf 4110 

3. Składki na ubezpieczenie społeczne: 

- Wynagrodzenie pracownika obsługującego MKRPA – 2.538,00 

Plan: 2.538,00 zł              

Wykorzystano:  2.497,59 zł 
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Paragraf 4120 

4. Składki na Fundusz Pracy: 

- Wynagrodzenie pracownika obsługującego MKRPA – 662,00 

Plan: 662,00 zł              

Wykorzystano:  662,00 zł 

Paragraf 4170 

5. Wynagrodzenie bezosobowe: 

- Wynagrodzenie dla psychologa przyjmującego w tut. Punkcie Psychologiczno-Konsultacyjnym 

Problemów Alkoholowych 

W 2015 roku w punkcie Psychologiczno – Konsultacyjnym psycholog przyjmowała przez 24 dni w tj.  

w każdą I i III sobotę miesiąca w godzinach od 9.00 do 15.00. Na wizyty średnio zgłaszało się 9-10 osób 

dziennie. Były to osoby głównie z uzależnieniem od alkoholu, a także członkowie rodzin osób 

uzależnionych od alkoholu. Dodatkowo z pomocy psychologa korzystały osoby z problemami rodzinnymi. 

Wynagrodzenie psychologa wynosiło 60,00 zł brutto za godz. (720,00 zł za miesiąc). Łącznie 8.640,00 zł 

brutto.  

 

- Wynagrodzenie dla terapeuty przyjmującego w Urzędzie Miejskim w Dynowie, 

W 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Dynowie przez 24 dni tj. w każdy II i IV czwartek miesiąca  

w godzinach od 7.30 do 13.30 przyjmował terapeuta. W czasie odbywania dyżurów w sesjach 

indywidualnych uczestniczyło średnio 10-15 osób, były to głównie kobiety. Wynagrodzenie terapeuty 

wynosiło 45,00 zł brutto za godz. (540,00 zł za miesiąc). Łącznie 6.480,00 zł brutto.  

 

- Wynagrodzenie dla osób prowadzących Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą przy Zespole Szkół, 

Zajęcia w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej prowadzone są 2 razy w tygodniu po  

2 godziny w ciągu roku szkolnego. W zajęciach biorą udział uczniowie Zespołu Szkół w Dynowie. 

Świetlica zapewnia opiekę, uczy życia i pracy w zespole. Praca z dziećmi odbywa się za zgodą rodziców. 

Celem świetlicy jest m.in.  

 zapewnienie optymalnego rozwoju wychowanków w zakresie życia osobistego w szczególności kontroli 

własnego zachowania, ekspresji i kontroli uczuć, zdolności umiejętnego funkcjonowania w szkole, 

rodzinie, w środowisku.   

 stworzenie atmosfery życzliwości, akceptacji, bezpieczeństwa, aby wychowankowie mogli odnaleźć 

poczucie własnej wartości, pozwalającej na wchodzenie w życie bez lęku.  

 dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nałogów: alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii, 

 kompensowanie deficytów rozwojowych, uzupełnienie zaniedbań szkolnych i wyrównywanie poziomu 

wiedzy, 

 stworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień, 

 organizowanie zajęć, które pozwolą zaspokoić potrzeby emocjonalne dzieci i młodzieży.    

W 2015 roku przepracowano 136 godzin w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej, a w prowadzonych 

zajęciach uczestniczyło średnio po 10-20 uczniów. Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej świetlicę to 

kwota 25,00 zł brutto za godzinę. Łącznie w 2015 wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy wyniosło 

3.400,00 zł brutto.    

 

- Wynagrodzenie dla członków MKRPA za udział w posiedzeniu komisji oraz za kontrole punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych, 

W 2015 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 7 posiedzeń na których 

podpisano i skierowano do sądu 5 wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, 

przesłuchano 8 osób w zakresie uzależnienia od alkoholu i 6 świadków (członków rodzin zgłaszających 
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osoby na leczenie) oraz wydano 54 opinie dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Dodatkowo członkowie MKRPA wraz z funkcjonariuszami policji przeprowadzili w dniu 

25.11.2015r. kontrolę, w wyniku której skontrolowano 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych. 

Kontrole mają na celu ustalenie: 

 przestrzegania warunków i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt 

lub pod zastaw, 

 przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych określonych w ustawie z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.  

z 2013r., poz. 1563 ze zm.). 

Koszt całkowity wynagrodzenia za pracę członków MKRPA za 2015 rok wynosi 4.780,90 zł 

 

- Wynagrodzenie dla biegłych sądowych za opracowanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej  

w sprawie orzeczenia o uzależnieniu alkoholowym, 

 

W 2015 roku Miasto miało podpisane dwie umowy z biegłymi sądowymi psychologiem i psychiatrą, 

którym zlecane jest przeprowadzenie badania osób zgłoszonych do objęcia leczeniem odwykowym,  

a następnie wydanie opinii stanowiącej niezbędny załącznik do wniosku o leczenie odwykowe, 

przekazywanego do sądu. Wynagrodzenie za sporządzenie opinii to kwota 240,00 zł (120,00 zł psycholog 

i 120,00 zł psychiatra). W 2015 roku wydano 3 opinie na łączną kwotę 720,00 zł.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plan: 27.020,00 zł              

Wykorzystano:  24.020,90 zł 

Paragraf 4210 

6. Zakup materiałów i wyposażenia: 

- Zakup artykułów żywnościowych na zjazd rocznicowy osób, które wygrały walkę z alkoholem, 

W 2015 roku Miasto wsparło działalność Ruchu Trzeźwościowego działającego na terenie miasta  

i skupiającego osoby, które wygrały walkę z alkoholem. Wysokość udzielonego wsparcia to kwota 

1.005,09 zł brutto, która przeznaczona została na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na 

zjazd rocznicowy osób, które wygrały walkę z alkoholem.  

 

- Bieżąca działalność świetlicy. 

W 2015 roku zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia świetlicy. Zakupiono m.in. piłki dla dzieci, 

gry planszowe i artykuły szkolne (bloki, farby itp.). Koszt dokonanych zakupów to kwota 434,70 zł 

 

- Realizacja Programu Profilaktyczno – Edukacyjnego dla młodzieży. 

 

W ramach realizacji programu profilaktyczno – edukacyjnego dla młodzieży w dynowskich szkołach 

odbyły się 3 spektakle teatralne z prelekcjami i konspektami aktywnych lekcji wychowawczych w zakresie 

profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Łączny koszt 

spektakli finansowany z GPRPA na 2015 rok 550,00 zł. 

 

Plan: 7.800,00 zł             

Wykorzystano:  1989,79 zł 

Paragraf 4300 

7. Zakup usług pozostałych:   

- Pokrycie kosztów pobytu osób z terenu miasta w Izbie Wytrzeźwień, 
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W 2015 roku Miasto zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Rzeszów przekazało kwotę 2.860,00 

zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów pobytu osób dowiezionych z terenu miasta do Izby 

Wytrzeźwień. Łącznie wykorzystano 2.715,00 zł, a różnicę zwrócono na rachunek bankowy Miasta. 

 

- Pokrycie kosztów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 

Organizowany wypoczynek ma na celu poznanie kraju, środowiska przyrodniczego, zabytków kultury  

i historii, wspomaganie rodziny w procesie wychowania, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, 

przeciwdziałanie patologii społecznej, poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych 

sytuacjach, upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania  

z zasobów przyrody.  

W 2015 roku wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zorganizowany został do 

Sandomierza w dnia 2-6.07.2015r. (5 dni). Liczba uczestników to 40 dzieci i młodzieży mieszkających  

w Dynowie (27 uczniów – ZS w Dynowie, 9 uczniów – SP Nr 2, przy ul. Bartkówka, 3 uczniów Zespół 

Szkół Nr 4 w Pawłokomie, 1 uczeń – ZSzZ w Dynowie). Dzieci i młodzież zwiedzili: Muzeum Bombki 

Choinkowej, zamek w Baranowie Sandomierskim, rezerwat Kadzielnia w Kielcach, Geopark, muzeum 

Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, zamek, lochy i mini zoo w Kurozwękach, rezerwat krzemionki 

opatowskie, jura park i zwierzyniec w Bałtowie, muzeum miniatur, Sandomierz (zwiedzenie klasztoru, 

muzeum i panoramy świętokrzyskiej, rejs statkiem po Wiśle), Opatów.  Koszt całkowity zorganizowanego 

wypoczynku to kwota 15.677,55 zł. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plan: 46.050,00 zł             

Wykorzystano:  18.392,55 zł 

Paragraf 4390 

8. Zakup usług, ekspertyz, analiz: 

- Pokrycie kosztów diagnozowania za sporządzenie opinii psychologiczno – psychiatrycznych przez 

biegłych sądowych w sprawie orzeczenia o uzależnieniu w stosunku do osób skierowanych na leczenie 

odwykowe oraz sporządzanych opinii prawnych. 

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenie dla biegłych zatrudnionych przez sąd w celu przeprowadzenia badania 

osób uzależnionych od alkoholu o leczenie których zwrócono się z wnioskiem do sądu. 

  

Plan: 2.000,00 zł              

Wykorzystano:  1.140,47 zł 

Paragraf 4410 

9. Podróże służbowe krajowe 

 

Plan: 100,00 zł              

Wykorzystano:  0,00 zł 

Paragraf 4430 

10. Różne opłaty i składki: 

- opłaty sądowe obejmujące opłaty wpisowe do skierowanych wniosków o leczenie odwykowe.  

Plan: 1.000,00 zł              

Wykorzystano:  576,82 zł 
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Paragraf 4700 

11. Szkolenie pracowników: 

- szkolenie pracownika obsługującego MKRPA oraz członków komisji  

Plan: 300,00 zł              

Wykorzystano:  0,00 zł 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/284/15 Rady Miasta Dynów z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 

zaplanowano kwotę 100.120,00 zł 

W dniu 29 czerwca 2015 roku Rada Miasta Dynów uchwałą nr VIII/53/15 dokonała zmian  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok poprzez 

zwiększenie zaplanowanych środków o kwotę 30.000,00 zł w dziale 4300 zakup usług pozostałych na 

zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa lokalnego, 

mających na celu promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, występy zespołów muzycznych”. Po 

wprowadzonej zmianie na realizację GPPiRPA na 2015 rok zaplanowano kwotę 130.120,00 zł,  

z czego wykorzystano kwotę 91.471,50 zł 

 

    

 

Dynów, dnia 10 lutego 2016 r.  

 

 

 

Sporządziła: Joanna Jarosz 

 

 


