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Główne Idee realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Police w 2019 
roku, to: 
 
 
- pozytywne efekty oddziaływań rozpoczętych w 2007 roku, 
potwierdzone badaniami diagnostycznymi w 2007, 2011, 2015 i 
2019 roku; 
 
- oddziaływania oparte o system opieki nad dziećmi i młodzieżą 
poprzez sieć dobrze funkcjonujących świetlic środowiskowych i 
klubów dla młodzieży prowadzonych przez Rady Osiedla, Rady 
Sołeckie, Szkoły Podstawowe Gminy Police; 
 
- stworzony i realizowany autorski program profilaktyczny „Wolni 
…od”. Program skierowany do uczniów klas szóstych i klas 
gimnazjalnych, wzmacniany programem „Spójrz inaczej; 
 
- dobrze funkcjonująca Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; 
 
- sprawnie i skutecznie funkcjonującym systemem przeciwdziałania 
przemocy domowej. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 Rok 2019 jest  kolejnym rokiem realizacji oddziaływań będących 

kontynuacją lat poprzednich. Cały system oddziaływań oparto o wyniki 
profesjonalnie przeprowadzonych badań diagnostycznych pod nazwą „Problemy 

związane z piciem alkoholu, używaniem narkotyków i przemocą rówieśniczą w 
szkole w ocenie uczniów i rodziców”, badania zostały przeprowadzone w 2007, 
2011, 2015 i 2019 roku. Wyniki tych badań, raporty z badań, wnioski 

porównawcze zawarte są na naszej stronie internetowej www.police.pl. W 

zakładce „uzależnienia i przemoc”.  
  

Wyniki przeprowadzonych badań w 2019 roku zostały Radnym 

przedstawione na listopadowej sesji Rady Miejskiej. 
 

W 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane w 
preliminarzu wydatków i harmonogramie działań. 

 
Zadanie nr I: 
  

Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 

 
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dalszej 

części sprawozdania GKRPA, została powołana zarządzeniem Burmistrza 

Gminy Police z dnia 13.09.2007 roku, nr 204/07, wszelkie zmiany składu 
Komisji były dokonywane również zarządzeniem Burmistrza Gminy Police 

i składa się z 10 merytorycznie przygotowanych osób. 
 

2. W skład GKRPA wchodzi: emerytowany policjant, strażnik miejski, 

pracownik OPS, przedstawiciel oświaty, przedstawiciel środowiska 
trzeźwościowego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i 
przedstawiciel wydziału działalności gospodarczej Urzędu Gminy Police. 

 
3. Wewnętrzną strukturę GKRPA ustalono na pierwszym posiedzeniu i 

decyzją członków Komisji powołano dwa merytoryczne zespołu: 
 

- zespół ds. motywowania do podjęcia psychoterapii odwykowej osób 

zgłaszanych do Komisji w celu sądowego zobowiązania do podjęcia 
leczenia i w 2019 roku zespół motywacyjny: 
Łącznie do GKRPA wpłynęło – 74 wnioski o wszczęcie procedury sądowego 

zobowiązania do leczenia odwykowego. Wnioski trafiają do w/w zespołu. 
Zespół ds. motywowania do podjęcia terapii odwykowej odbył 26 spotkań, 

w trakcie których zmotywował i skierował do podjęcia psychoterapii 
odwykowej w placówce odwykowej 15 osób. Do biegłych sądowych 
skierowano 80 osób (w tej liczbie znajdują się sprawy z lat poprzednich), 

w 45sprawach udało się przebadać i wydać opinię. 

http://www.police.pl/


Do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich w Szczecinie 

skierowano 78 wniosków. 
 

- zespół ds. kontroli rynku sprzedaży napojów zawierających alkohol, 
łącznie przeprowadzono 52 kontrole sklepów i punktów 
gastronomicznych. Kontrole przeprowadzono przy współpracy 

dzielnicowych z KPP Police oraz strażników miejskich. W kontrolach 
uczestniczyło 22 dzielnicowych. Przy okazji w/w kontroli sprawdzano 
znajdujące się w sąsiedztwie miejsca gdzie zabronione jest spożywanie 

napojów alkoholowych: ulice - 24, place - 11, inne miejsca publiczne - 14. 
 

W toku podjętych działań uzyskano następujące wyniki:  
- ujawniono wykroczeń z art. 43´ ust.1 Ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 2 

- ujawniono wykroczeń z art. 45 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości                        
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 4. 

 
Za popełnione wykroczenia sankcje karne stosowali uczestniczący w 
działaniach dzielnicowi i były to: pouczenia. 

 
4. Zasady wynagradzania członków GKRPA każdego roku regulowane są w 

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
 

Zadanie nr II: 
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu: 
 

Art. 22 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi nakłada na samorząd powiatu obowiązek utworzenia i 
prowadzenia placówki lecznictwa odwykowego – typu ambulatoryjnego. Z uwagi 

na brak w powiecie polickim placówki odwykowej, mieszkańcy Gminy Police 
kierowani są do placówki lecznictwa odwykowego w Szczecinie.  
Taką placówką jest Samodzielny Publiczny ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień 

od Alkoholu, w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, w którym w 2019 roku podjęło 
własną psychoterapię: 

 
 - uzależnieni od alkoholu   -  103 osób, 

- osoby współuzależnione  i dda  -    67  osób, 

 
Łącznie w tym Ośrodku leczyły się    -   170 osób. 
 

Powyższe świadczenia zdrowotne finansowane są ze środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia, pacjent jedynie ponosi koszty dojazdu do Ośrodka. W 



każdym uzasadnionym przypadku pacjenci dojeżdżający na terapię otrzymują 

pomoc socjalną na zakup biletów komunikacji miejskiej. 
 

Dodatkowo Gmina Police w ramach realizacji usług zdrowotnych w tzw. 
ofercie ponadastandartowej nie finansowanej ze środków NFZ –  zakupuje (w 
drodze ogłaszanego konkursu) stosowne świadczenia zdrowotne, przeznaczone 

dla osób uzależnionych, osób współuzależnionych i osób z syndromem 
dorosłego dziecka alkoholika. 
 

W ramach zakupionych świadczeń zdrowotnych w 2019 roku wzięło 
udział 144 osoby, w tym: 

- 84 osób uzależnionych, 
- 60 osób z syndromem współuzależnienia i dorosłego dziecka alkoholika. 
 

Zadanie nr III: 
 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych: 
 

W ciągu całego 2019 roku czynnych było 21 placówek opieki 
środowiskowej, w tym 16 świetlic środowiskowych, 5 klubów młodzieżowych 

prowadzone: 
 

świetlice 

- Rady Osiedla nr 1; nr 2; nr 3; nr 4; nr 5; nr 6; nr 7; 
- Rady Sołeckie w Pilchowie; Uniemyślu; Dębostrowie; w Trzeszczynie; w 

Drogoradzu i Tatynii 
- Szkoły Podstawowe nr 3; w Trzebieży i Filii w Niekłończycy  

 

kluby młodzieżowe 
- Rady Osiedla nr 2; nr 3; nr 4; Sołectwo w Dębostrowie i Sołectwo w 
Tatynii. 

 
Łącznie do w/w placówek w 2019 roku uczęszczało 382 dzieci i młodzieży 

i przeznaczono na dożywianie kwotę w wysokości 98.325,00 zł. 
  

W tych placówkach dzieci i młodzież była otoczona opieką wychowawczą, 

udzielano pomoc w odrabianiu lekcji, prowadzono zajęcia świetlicowe, zajęcia 
profilaktyczne z profilaktyki uniwersalnej związanej z używaniem środków 
psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu i narkotyków. 

Kształtowane właściwe postawy, uczono jak wyrażać uczucia, szczególnie jak 
sobie radzić ze złością i agresją. 

 



 Oprócz w/w placówek na terenie Gminy Police działają Środowiskowe 

Ogniska Wychowawcze prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Gmina 
Police finansowo wspiera te placówki. 

 
W 2019 roku  prowadzono dwa Środowiskowe Ogniska Wychowawcze   w 

Policach jedno przy ul. Nadbrzeżnej 43, drugie przy ul. Bankowej 22.  

ŚOW czynne są:  
- ul. Nadbrzeżna 43 - od godziny 13.00 do 18.00. 
- ul. Bankowa 22 – od godziny 12.00 do 18.00. 

 
 

W ŚOW ul. Nadbrzeżna 43 – jest pod opieką 25 wychowanków w 
przedziale wiekowym od 6 do 13 lat. Dzieci te wywodzą się z rodzin o różnym 
statusie społeczno – ekonomicznym, a także pochodzące z rodzin 

dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią, wielodzietnych, często niepełnych, 
rozbitych, także przez wyjazdy jednego z rodziców za granicę w celach 

zarobkowych. W grupie tej znajdują się dzieci z trudnościami w nauce, 
sprawiające problemy wychowawcze 
 

W ŚOW ul. Bankowa 22 – jest pod opieką 42 wychowanków w wieku 
szkolnym.  
 

 Kadra zatrudniona w ŚOW posiada kompetencje zgodne z wymogami 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
- w klasach III szkół podstawowych zrealizowano profilaktyczny program Spójrz 
Inaczej. W programie tym wzięło udział ok. 1.000 uczniów i ok. 35 nauczycieli. 

 
- realizowano autorski – stworzony przez grupę pedagogów polickich 

podstawowych program pod nazwą: Wolni…od 2. Sposób realizacji w/w 
programu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  
 

Zadanie nr IV: 
 
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie: 

 
 W ramach tego zadania w Gminie Police w 2019 roku funkcjonował cały 
system oddziaływań i pomocy oparty o: 

 
a) pracę Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

b) Punkt Interwencji Kryzysowej, z dyżurem prawnika i terapeuty, 
c) Grupę wsparcia dla dorosłych ofiar przemocy w rodzinie, 

d) Pomoc dla dzieci pochodzących z rodziny, w których jest przemoc, 



e) Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
 

Statystyka działań w 2019 roku przedstawia się poniżej: 
 

ad.  a – W okresie 2019 roku Gminny Koordynator dokonał analizy 82 spraw 

dotyczących leczenia odwykowego osób. Przeprowadzono 4 wywiady 
środowiskowe dotyczące przemocy z osobami poszkodowanymi zaproszonymi po 
analizie akt lub osobami zgłaszającymi przemoc. 

 
Na podstawie analizy akt, monitorowania i wywiadów środowiskowych, 

uwzględniając wnioski grup roboczych: 
 

Gminny Koordynator pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie: 
 

- 13 dokumentacji Niebieskich Kart przekazał do KPP Police celem dołączenia 
do prowadzonych już dochodzeń z art. 207 kk; 
- podpisał i przekazał do GKRPA 17 wniosków o leczenie odwykowe osób (co do 

których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz inni uczestnicy 
procedury Niebieskiej Karty), które zostały przygotowane przez Grypy Robocze 
realizujące procedurę Niebieskiej Karty. 

 
Do innych działań Gminnego Koordynatora w ramach wykonywania 

zadań w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należały: 
 
- prowadzenie i udział w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie; 
- przeprowadzenie 3 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych ze sprawcą 

przemocy w ramach Niebieskiej Karty cz. D; 
- zmotywowano 3 sprawców przemocy i skierowano do uczestnictwa w 
programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy, prowadzonym 

przez PCPR w Policach; 
- zmotywowano 3 osoby poszkodowane do udziału w grupie wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie.  

 
W 2019 roku procedurę Niebieskiej Karty prowadzono na zasadach 

wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie realizacji 
procedury Niebieskiej Karty. Gminny Koordynator przekazał 4 Niebieskie Karty 
do Zespołu Interdyscyplinarnego (które zakładał we własnym zakresie), gdzie w 

każdej z nich powołano odrębną grupę roboczą do realizacji procedury w 
indywidualnych przypadkach. 
Łącznie odbyło się 14 posiedzeń grup roboczych z udziałem Gminnego 

Koordynatora.  
 



Z GKRPA w Policach w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego pracowały 

2 osoby: 
 

- Sekretarz GKRPA Alicja Bronicka – członek Zespołu i uczestnik 44 grup 
roboczych w indywidualnych przypadkach przemocy. 
- Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Marian Sztobnicki – 

Przewodniczący ZI i uczestnik 4-ech grup roboczych. 
 

Gminny Koordynator zwołał i poprowadził 4 posiedzenia ogólne Zespołu 

Interdyscyplinarnego, które odbyły się w dniach: 29.01.2019; 16.04.2019; 
25.07.2020; oraz 24.10.2019 r.  

 
W 2019 roku Przewodniczący ZI powołał łącznie 87 grup roboczych 

dotyczących przemocy w indywidualnych przypadkach zgłoszonej przemocy w 

rodzinie. Pełniąc nadzór nad prowadzonymi w grupach roboczych procedurami 
Niebieskich Kart przeanalizował 93 spraw udzielając pouczeń i wytycznych do 

dalszej realizacji. 
 

Przewodniczący ZI na wniosek grup roboczych w 2019 r., zakończył: 

- 4 procedury Niebieskiej Karty z 2017 r.; 
- 62 procedury Niebieskiej Karty z 2018 r.; 
- 41 procedur Niebieskiej Karty z 2019 r. 

 
W 2019 roku Przewodniczący ZI nadzorował 155 procedur Niebieskich 

Kart, podpisał 107 protokołów z zakończenia procedury Niebieskiej Karty wobec 
wygaśnięcia przemocy oraz braku zasadności podejmowania działań. 
 

Działania naprawcze, pomoc pokrzywdzonym i monitorowanie spraw: 
 

W 2019 roku samodzielnie Gminny Koordynator ujawnił 4 przypadki różnych 
form przemocy, w których założono Niebieskie Karty, przekazano do Zespołu 
Interdyscyplinarnego, powołano grypy robocze i podjęto działania naprawcze w 

postaci: 
- motywowanie pokrzywdzonych do udziału w grupie wsparcia dla ofiar 
przemocy – 3 

- kierowanie pokrzywdzonych do prawnika – 3 
- rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze ze sprawcami przemocy – 3 

- wywiady i stały kontakt z pokrzywdzonymi w ramach monitorowania spraw – 
23 
 

Wśród 4 ujawnionych przypadków przemocy 3 ujawniono na podstawie 
informacji uzyskanych od pokrzywdzonych, które same się zgłosiły do 
Gminnego Koordynatora, a jeden na podstawie zgłoszenia innej osoby 

(świetliczanka). Odstąpiono od dalszych czynności w 6 sprawach z powodu 
niepotwierdzenia przemocy lub wygaśnięcia przemocy. 



Czynności naprawcze, współdziałanie z innymi służbami, działania w grupach 

roboczych i monitorowanie spraw założonych w 2019 r. doprowadziły do 
przerwania przemocy i znacznej poprawy sytuacji we wszystkich przypadkach.  

 
W 2019 roku monitorowano nadal 2 sprawy założone 2018 roku, w 

których prowadzono czynności naprawcze i utrzymywano stały kontakt z 

poszkodowanymi. Pozwoliło to zakończyć procedury w 3 sprawach z powodu 
wygaśnięcia przemocy. Na koniec 2019 roku Gminny Koordynator w osobistym 
prowadzeniu posiadał 3 procedurę Niebieskiej Karty. 

 
Z 82 analizowanych spraw o leczenie odwykowe osób Gminny 

Koordynator założył 3 Niebieskie Karty, a 22 inne służby (Policja, OPS). 
 

Przemoc w rodzinie to 30,5 % ogółu badanych spraw dotyczących osób 

zgłaszanych do leczenia odwykowego w GKRPA.  Gminny Koordynator w 
założonych przez siebie Kartach ujawnił 4 osoby pokrzywdzone. Dwie osoby 

dorosłe: 1 kobieta w wieku 36 lat i mężczyzna w wieku 57 lat oraz  dwie osoby 
nieletnie tj.: chłopiec 16 lat i dziewczynka 14 lat.  
 

Dokumentowanie i udział Koordynatora w czynnościach procesowych: 
 
Każdą ujawnioną przemoc dokumentowano na druku Niebieskiej Karty cz. A 

oraz w Notatce Urzędowej. Rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze ze sprawcami 
przemocy dokumentowano na druku Niebieskiej Karty cz. D. Każdy wywiad 

związany z monitorowaniem spraw dokumentowano w Notatce Urzędowej. 
Każde posiedzenie grupy roboczej w sprawie okresowej oceny sytuacji z 
udziałem Koordynatora dokumentowano w formie protokołu. 

 
Gminny Koordynator uczestniczył w 2 przesłuchaniach na Policji w 

charakterze świadka w sprawie o przestępstwo z art. 207 kk oraz w 1 
przesłuchaniu w Sądzie w charakterze świadka w sprawie o przestępstwo z art. 
207 kk. 

 
Współdziałanie z innymi służbami i instytucjami: 

Podobnie jak w latach poprzednich kontynuowano dobrą współpracę 

z dzielnicowymi, służbą dochodzeniowo-śledczą i specjalistą ds. nieletnich z 
KPP w Policach.  

 
Prawidłowe były relacje z kierownictwem Wydziału Prewencji i Ruchu 

Drogowego KPP Police, a w szczególności z Naczelnikiem Wydziału Prewencji 

i Kierownikiem Grupy Dzielnicowych. Szczególnie było to widoczne podczas: 
posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, działań profilaktyczno-naprawczych 
oraz posiedzeń grup roboczych w indywidualnych przypadkach przemocy. 

Podkreślić należy, że wszyscy dzielnicowi bardzo angażowali się w pracy w 
grupach roboczych co pozwoliło stosunkowo szybko przerwać przemoc i w wielu 

przypadkach zakończyć procedury wobec wygaśnięcia przemocy. 



 

Kontynuowano również dobrą współpracę miedzy Koordynatorem a 
pracownikami socjalnymi OPS Police. Wiele spraw konsultowano w 

bezpośrednich rozmowach, w ramach grup roboczych, których łącznie było aż 
14 (w sprawach Niebieskich Kart założonych przez Koordynatora). Podkreślić 
należy, że wszystkie uchylenia ujawnione podczas kontroli akt (w ramach 

obowiązku Przewodniczącego ZI) poprawiane były niezwłocznie. 
 

W 2019 roku dobrze układała się współpraca z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Policach, a w szczególności z pracownikami socjalnymi: 
Katarzyną Bąk i Teresą Abram. Zaowocowało to uczestnictwem 11 sprawców 

przemocy w Programie Korekcyjnym. W/w pracownice socjalne uczestniczyły w 
pracach grup roboczych w procedurach Niebieskich Kart założonych przez 
PCPR. Osoby kierowane przez Koordynatora do PCPR-u znajdowały tam 

wsparcie terapeutyczne (terapia indywidualna, program korekcyjny) i pomoc 
prawną. 

W czasie dyżurów Koordynatora udzielono też 5 innych porad osobom w 
zakresie procedury leczenia odwykowego oraz problemów związanych z 
alkoholizmem w rodzinie. 

 
Gminny Koordynator odbył też 35 dyżurów (poza wyznaczonymi w 

umowie godzinami), łącznie 35 godziny, które przeznaczone były na: 

analizę i zakładanie Niebieskich Kart w Zespole Interdyscyplinarnym. 
 

ad. b - 126 porad terapeutycznych, w tym 94 porad dla kobiet, 32 porad   
dla mężczyzn, 174 porad prawnych, 
 

ad. c - 295 świadczeń grupowych dla 14 osób, średnio co tydzień w 
grupie wsparcia uczestniczyło 8 osób,  

  
 ad. d – pod opieką 20 dzieci, 
 

 ad. e – łącznie udzielono 118 porad konsultacyjnych. 
 
Zadanie nr V: 

 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 
 
 Powyższe zadanie realizowane poprzez udzielanie stosownych dotacji, w 

tym: 
 

- stowarzyszeniu propagującemu trzeźwy styl życia i w drodze konkursu 

przekazano dotację dla Polickiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów 
„Ostoja”. 



Klub realizuje swoją statutową działalność, swój program stanowi 

załącznik do składanej oferty konkursowej, 
 

- szczecińskiemu ośrodkowi profilaktyki uzależnień w Szczecinie (dawna 
Miejska Izba Wytrzeźwień) w celu wypełniania ustawowego obowiązku 
zabezpieczenia porządku publicznego przez Gminę. Do wytrzeźwienia 

dowożone są osoby, mieszkańcy Gminy, zatrzymani na terenie Gminy, 
które swoim zachowaniem zagrażają swojemu życiu, życiu i zdrowiu 
innych osób, bądź czynią zgorszenie w miejscach publicznych. 

 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyższych zadań: 

 
- plan na 2019 rok   - 916.995,00 zł 
 

- wykonanie w 2019 roku  - 865.463,56 zł, tj. 94,38% 
 

- pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 51.531,44 zł zostały    
  przekierowane na 2020 rok 

 

Zadanie nr I 
- wynagrodzenie Przewodniczącego GKRPA, 
- wynagrodzenie członków  komisji, 

- wynagrodzenie biegłych sądowych, 
- wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza Gminy 

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- opłaty sądowe i 
 

Koszty utrzymania biura: 
- opłata za telefon, internet 

- opłata za sprzątanie biura 
- opłata za wywóz śmieci 
- opłata za czynsz 

- opłata za media 
- opłata za przegląd  ksero 

      razem – 135.814,00 zł. 

 
Zadanie nr II 

- zakup usług zdrowotnych (realizacja programu zdrowotnego w zakresie   
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych). 
 

      razem – 30.000,00 zł. 
 
Zadanie nr III 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 



narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

- realizacja programu profilaktycznego dla dzieci III klas szkół 

podstawowych pod nazwą Spójrz Inaczej, 

- realizacja programu profilaktycznego w klasach od IV do VIII szkół 

podstawowych pod nazwa Wolni….do 2, 

- prowadzenie 2 środowiskowych ognisk wychowawczych przez TPD, 

       

razem – 481.456,02 zł. 
 
Zadanie nr IV: 

      - wynagrodzenie koordynatora  gminnej    
      komisji ds. przedziwdziałania przemocy w rodzinie, 

- dyżur prawnika,    
- dyżur terapeuty,  
- psychologiczna pomoc dla dzieci z  

    rodzin, w których jest przemoc, poprzez  
    prowadzenie grupy wsparcia, 

- prowadzenie Grupy Wsparcia dla ofiar  
     przemocy w rodzinie, 

- składki na ubezpieczenia społeczne, 

- składki na fundusz pracy, 
- zakup ulotek informacyjnych – gdzie szukać pomocy?, 
- wsparcie finansowe Domu Samotnej Matki w Karwowie 

 
      razem – 83.000 zł. 

 
Zadanie nr V: 

- realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom 

społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących 

alkoholików i ich rodzin, 

 

- finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania 

publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób 

zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie 

nietrzeźwości z terenu Gminy Police Szczecińskiego Centrum profilaktyki 

Uzależnień (dawna miejska izba wytrzeźwień w Szczecinie). 

 
      razem – 101.500 zł. 
 

Inne: 
-składki na ubezpieczenia społeczne, 



- składki na fundusz pracy, 

 
      Razem – 33.693,54 zł. 

 
 
 
 

Sprawozdanie przygotował: 

         mgr Jerzy Moroz 
        Pełnomocnik Burmistrza Gminy Police 

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania                        

Problemów Alkoholowych  
         

 

 


