Sprawozdanie za okres I –XII 2018r.
z realizacji:
•
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
•
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie
Zadanie I
POMOC PSYCHOLOGICZNA, TERAPIA, PORADNICTWO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH
RODZIN; WSPIERANIE ŚRODOWISK ABSTYNENCKICH
1. Działania Punktu Konsultacyjnego (alkohol i narkomania)
1) W Punkcie Konsultacyjnym prowadzone jest poradnictwo w sprawach związanych
z uzależnieniem i współuzależnieniem, przemocą w rodzinie, sięganiem po środki
psychoaktywne przez młodzież oraz spotkania mające na celu motywowanie do leczenia.
Ponadto w Punkcie można otrzymać pomoc psychologiczną w sytuacji problemów
rodzinnych, małżeńskich, kłopotów wychowawczych z dziećmi, kryzysów, spraw
trudnych. Udzielana jest też informacja, dotycząca instytucji prowadzących terapię
uzależnienia i współuzależnienia.
Konsultanci: 1 psycholog (dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych), 2 terapeutów uzależnień,
pedagog - terapeuta oraz 2 radców prawnych.
Dane za okres I - XII 2018 r.:
a) przeprowadzono 791 indywidualnych konsultacji – porady, terapia indywidualna,
motywowanie do leczenia, interwencja kryzysowa, w których uczestniczyło 327 osób.
b) 85 osobom udzielono porad prawnych,
c) zrealizowano 12 godzin superwizji pracy zespołu konsultacyjnego i MKRPA w Ośrodku
Psychoedukacji.
2) Przy współpracy Sądu Rejonowego w Iławie w Ośrodku Psychoedukacji odbywały się
również spotkania rodzinne, ustalone postanowieniem wydanym przez Wydział Rodzinny,
dotyczyły kontaktów (widzeń) członka rodziny z małoletnimi. Spotkania odbywały się pod
kontrolą pedagogów z Ośrodka Psychoedukacji. Ilość rodzin wskazanych przez Sąd: 3.
3) Przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbywały się spotkania
rodziców z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych. Ilość spotkań - 26.
4) Zakup prenumeraty REMEDIUM na 2018 r., które promuje integralne podejście do
profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich
zdrowia i prawidłowego rozwoju - do wykorzystania m.in. przez pracowników OPPUiPR.
5) Zakup publikacji do biblioteczki OPPUiPR.
6) Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynacja procedury
Niebieskiej Karty – Zespół Interdyscyplinarny:
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie
działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych, podejmowanie
interwencji w środowisku rodzinnym, monitorowanie sytuacji w rodzinach w których
wystąpił problem przemocy, współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu
problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inicjowanie działań w stosunku
do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich
efektów, obsługa programu POMOST.
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W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, które pracują w obszarze profilaktyki
i pomocy w sytuacji przemocy domowej.
106 - Niebieskich Kart w trakcie realizacji procedury. (1 z 2016 r., 41 z 2017 r., 64 z 2018
r.)
Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. założono i wpłynęły do Zespołu : 64 Niebieskie Karty.
W okresie od 01.01 - do 31.12.2018 odbyło się:
a) 35 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego,
b) 157 spotkań grup roboczych ( w skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele
Policji,
MOPS-u, Sądu Rejonowego, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Urzędu Miasta OPPUiPR )W 2 sprawach ZI wystąpił do Sądu Rejonowego w Iławie w sprawie
ustanowienia kuratora
procesowego dla nieletnich.
W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w czerwcu został
przeprowadzony nabór do grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób stosujących przemoc
w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny skierował 32 osoby podejrzane o stosowanie
przemocy w rodzinie do w/w grupy.
2. Działania grupowe, wspieranie środowisk abstynenckich i ich rodzin
1) Przeprowadzono 113 godzin zajęć w ramach spotkań grupowych:
a) grupa wsparcia dla osób uzależnionych - 92 h
b) grupa terapeutyczna dla osób z problemami osobistymi i rodzinnymi - 21 h.
2) Wsparcie grup samopomocowych AA, Al – Anon, DDA, NA;
a) Grupa AA – Anna - Anonimowi Alkoholicy: spotykała się 3 razy w tygodniu (poniedziałek,
środa, piątek),
b) Grupy samopomocowa DDA/DDD - Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci
Dysfunkcji, spotykała się w Ośrodku - jeden raz tygodniu (poniedziałek);
c) Grupa NA "WitamiNA" - Anonimowi Narkomani- jeden raz tygodniu (wtorek).
d) pomoc przy organizacji uroczystego Mityngu Grupy AA "ANNA" w Iławie,
Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 1
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Nazwa pozycji wydatku
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów
Zakup usług – wynagrodzenia psychologów
Składki – ubezpieczenia społeczne
Składki – Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów
Zakup usług – wynagrodzenia psychologów
Opłaty, składki i ubezpieczenia
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Wydatki na
31.12.18
6 911,40
0,00
7 500,00
2 336,70
64,44
29 729,85
621,89
31 710,91
80,00

Zadanie II
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W OŚRODKU
1. Klub Aktywności "JUNIOR"
Celem działalności Klubu Aktywności „Junior” jest profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, nauka
uniwersalnych umiejętności społecznych (współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacjach
trudnych). Istotnym zadaniem Klubu jest pomoc w nauce, przezwyciężanie trudności szkolnych
i rozwijanie samodzielnej pracy. Duże walory wychowawcze mają wspólne zajęcia rekreacyjno –
sportowe, muzyka, taniec, śpiew, prace plastyczne. Zaspokajają one podstawowe potrzeby
dzieci, w szczególności potrzebę bezpieczeństwa i przynależności do grupy, rozwijają
zainteresowania.
Czas pracy Klubu: poniedziałek – piątek w godzinach 12:00 – 17:00
Ilość dzieci zapisanych do Klubu Aktywności „Junior” – 86
Ilość dzieci systematycznie uczęszczających - 51.
1) Zajęcia przeprowadzone w 2018 roku:
a) „Mam talent – zajęcia artystyczne, techniczne”
b) „Sport – uśmiech i zdrowie” zajęcia rekreacyjno – sportowe
c) „Zajęcia aktywności twórczej” zabawy integracyjne przy muzyce
d) „Akademia twórczego myślenia” – quizy, konkursy, zabawy integracyjne
e) „Zajęcia aktywności twórczej – zabawy przy muzyce”
f) „Kochamy zwierzęta” – zajęcia dydaktyczne”
g) „Akademia filmowa” – zajęcia tematyczne
h) „Sport – uśmiech i zdrowie” – zabawy rekreacyjno - sportowe
i) „Zajęcia aktywności twórczej” – zajęcia plastyczne
j) „Lego inspiracje” – zajęcia tematyczne
k) „Porozmawiajmy z…” – zajęcia tematyczne
l) „Zdrowe piątki” – zajęcia tematyczne
m) „Walentynki” – zajęcia okolicznościowe
n) „Dzień dziecka” – zajęcia okolicznościowe
o)„Święta Wielkanocne” – zajęcia okolicznościowe
p) „Zakończenie roku szkolnego” – zajęcia okolicznościowe
q) „Święta Wielkanocne” – zajęcia okolicznościowe
r) „Zakończenie roku szkolnego” – zajęcia okolicznościowe
s) „Andrzejki” – zajęcia okolicznościowe
t) „Wigilia”- zajęcia okolicznościowe
u) „Szary domek” – zajęcia okolicznościowe (przedstawienie dla rodziców)
2) Inne zajęcia zorganizowane dla uczestników Klubu Aktywności "Junior":
a) Realizacja programu „Zdrowe piątki” – Program realizowany od 02.01.2018 r. - do
31.12.2018 r. w Klubie Aktywności „Junior”, skierowany jest do wszystkich jego
uczestników.
W wybrany dzień prowadzone są zajęcia dotyczące zdrowego
odżywiania oraz znaczenia owoców i warzyw w posiłkach. Na w/w zajęciach
uczestnicy zajęć konsumują też zdrowe przekąski np. jabłko, banan, jogurty, soki
owocowe itp. Program ma na celu podniesienie świadomości dzieci w zakresie
zdrowego odżywiania, kształtowanie u dzieci nawyków częstego spożywania owoców i
warzyw.
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b) Realizacja programu „Porozmawiajmy z…” – Program realizowany od 02.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. w Klubie Aktywności „Junior”, skierowany jest do wszystkich jego
uczestników. W wybrany dzień prowadzone są zajęcia dotyczące ciekawych pasji oraz
zawodów, na które to zapraszamy wybrane przez dzieci osobistości, które opowiadają
o nich oraz udzielają odpowiedzi na zadane przez dzieci pytania. Program ma na celu
zaznajomienie dzieci z ciekawymi ludźmi, ich pasjami, zawodami.
c) Realizacja programu „Kochamy zwierzęta” – Program realizowany od 02.01.2018 r. do
31.12.2018 r. w wybrany dzień w klubie Aktywności „Junior”, skierowany jest do
wszystkich jego uczestników. Program ma na celu zgłębianiu wiedzy, zainteresowań na
temat zwierząt oraz kształtowania właściwych postaw oraz stosunku do nich.
d) Realizacja programu „Lego inspiracje” – Program realizowany od 22.01.2018 r. do
31.12.2018 r. w każdy czwartek w Klubie Aktywności „Junior” skierowany do
wszystkich jego uczestników. Program ma na celu naukę logicznego, konstruktywnego
oraz matematycznego myślenia za pomocą klocków Lego oraz wykonywanie zadań
logicznych, .
2. Klub młodzieżowy i wolontariat
Celem realizowanych zajęć była profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży (uzależnienia
od substancji psychoaktywnych, wagary, przemoc) poprzez proponowanie aktywnych form
spędzania czasu wolnego, promocję zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, rozwój
zainteresowań, naukę radzenie sobie ze stresem, efektywną współpracę w grupie, poznawanie
własnych możliwości i umiejętności, świadome planowanie dalszej drogi edukacyjnej,
zawodowej. Pomoc, integracja i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Tematy zajęć: Spotkanie organizacyjne, zajęcia integracyjne, gra towarzyska "kalambury",
zajęcia dot. relacji interpersonalnych, zajęcia dot. relacji rówieśniczych, "Bezpieczne wakacje" zajęcia profilaktyczne, zajęcia z elementami socjoterapii "Kładka", zajęcia nt. cyberprzemocy.
zajęcia nt. autorytetów i ich roli w życiu, zajęcia kształtujące poprawną komunikację, przyczyny i
skutki zażywania środków odurzających, zajęcia na temat tradycji świątecznych, gry
towarzyskie, turnieje sportowe, sposoby rozwiązywania konfliktów, mocne strony każdego
człowieka, szacunek do siebie i innych, normy i zasady życia w grupie, zajęcia walentynkowe,
okazywanie uczuć i emocji, warsztaty nocne, warsztaty komputerowe, warsztaty komunikacji ze
światem „Skype i wanilia” (rozmowa z ludźmi z całego świata za pośrednictwem Skype).
Realizacja zajęć: wtorki i czwartki 17:00 – 19:00
Ilość uczestników: 22 osoby
Wiek osób uczestniczących w zajęciach: 11 - 23 lat.
Inne zajęcia zorganizowane dla młodzieży:
1) ”FIFA 18 – Liga na Chełmińskiej” – Turniej gry na konsoli do gier w grę piłkarską FIFA
18, skierowany dla dzieci oraz młodzieży, którego główną ideą było propagowanie
rozsądnego korzystania ze zdobyczy istniejących technologii oraz integrację w gronie
rodzinnym. Turniej odbył się w formie ligi, w którym uczestniczyło 16 podzielonych na 4
grupy w systemie pucharowym. Liga na Chełmińskiej podzielona została na 7 spotkań: od
26.01.18 do 25.03.18. Nagrody w turnieju ufundowane zostały z Urzędu Miasta Iława oraz
sponsorowane od partnerów wydarzenia (Rolimpex S.A., Neonet, Chołaszczyński Studio,
Pizzeria NIL, Rodzina Jezioraka). Wydarzenie objęte było patronatem medialnym (Radio
Eska, Gazeta Iławska, portal internetowy Infoiława.pl).
2) „Dzień z technologią” – Podczas finału turnieju „FIFA 18 – Liga na Chełmińskiej” dnia
25.03.18 odbył się „Dzień z technologią”, który przebiegał we współpracy ze
Stowarzyszeniem Światowid. Wydarzenie miało charakter otwarty dla każdego. Dzieci
oraz młodzież miały możliwość bliższego spotkania z istniejącymi technologiami oraz
zgłębić swoją wiedzę poprzez naukę programowania Minecraft, gogli wirtualnej
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rzeczywistości oraz drona. Odbyła się również wystawa klocków Lego z możliwością
twórczego konstruowania. Wydarzenie objęte było patronatem medialnym (Radio Eska,
Gazeta Iławska, portal internetowy Infoilawa.pl).
3) ”Gry bez prądu. Wieczór gier planszowych” – Turniej gier planszowych skierowany dla
rodziców oraz dzieci. Jego główną ideą było spajanie rodziny oraz pokazanie uczestnikom,
że można miło spędzić czas w gronie rodzinnym używając do tego zapomnianych już gier
planszowych, których podczas wydarzenia było do dyspozycji ponad 20. wydarzenie
odbyło się 18.01.2018 r. o godz. 17.00
Młodzież angażuje się w zajęcia w Klubie Aktywności „JUNIOR” oraz w Klubie Młodzieżowym.
Pod opieką kadry pedagogicznej pomagają w odrabianiu lekcji i organizowaniu zajęć dla
podopiecznych Ośrodka. Ilość wolontariuszy w okresie 02.01.2018 – 31.12.2018 – 5 osób. Ilość
godzin wykonanych przez wolontariuszy: 457 h.
3.

Półkolonie i kolonie
1) Ferie zimowe – Dzieci podczas ferii zimowych aktywnie spędzały czas na: warsztatach
sportowych w Sali gimnastycznej, zajęciach plastycznych, projekcjach filmowych
w kinoteatrze „Pasja”, zabawach integracyjnych, zabawach w kręgielni Zorganizowaliśmy
także kulig w gospodarstwie agroturystycznym, podczas którego dzieci miały zapewnione
niespodzianki i atrakcje. Na zakończenie ferii odbyła się zabawa muzyczna dla wszystkich
uczestników. Ferie zimowe „Zimowa przygoda” podzielone były na dwa jednotygodniowe
turnusy. Termin:
I Turnus: 22.01.2018 - 26.01.2017 w godz. 9:00 – 13:00 lub 10:00 – 14:00.
II Turnus: 29.01.2018 – 02.02.2018 w godz. 9:00 – 13:00 lub 10:00 – 14:00 .
Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach feryjnych – 36 (I turnus – 18, II Turnus – 18).
2) Kolonie letnie - Dzieci podczas kolonii letnich aktywnie spędzały czas w Górach
Świętokrzyskich, zwiedzały Bazylikę oraz Klasztor na Świętym Krzyżu, Świętokrzyski
Park Narodowy, zamki Krzyżtopór oraz Ujazd, górę Łysicę, miejscowości Sandomierz,
Opatów, Bodzentyn oraz Energetyczne Centrum Nauk w Kielcach. Przeprowadzono
również zajęcia sportowe na basenie „Pływalnia Rawszyzna” w Ośrodku Świętokrzyskim.
Na miejscu dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych, grach i zabawach
terenowych, ognisku oraz zajęciach sportowych.
Termin: 06.07.2018 r. – 15.07.2018 r.
Ilość dzieci uczestniczących w koloniach: 24.
3) Letnie Warsztaty Profilaktyczne - Dzieci aktywnie spędzały czas na: zajęciach
profilaktycznych, integracyjnych oraz plastycznych („Festiwal Barw”) w Ośrodku
Psychoedukacji, kręgielni, plaży miejskiej, boisku typu orlik - SP 5 (dni sportu), grach
terenowych. Ponad to wycieczki autokarowe do Torunia (Planetarium oraz wystawy
interaktywne) oraz Gdańska (ZOO). Przeprowadzono również spotkania edukacyjne dot.
„Bezpiecznych wakacji" z dzielnicowymi KPP Iława.
Termin:
I Turnus: 17.07.2018 – 27.07.2018 w godz. 10:00 – 14:00
II Turnus: 20.08.2018 – 31.08.2018 w godz. 10:00 – 14:00
Ilość dzieci uczestniczących w warsztatach – 40 (I Turnus – 20, II Turnus - 20)
4) Prowadzenie naboru oraz rekrutacji na I turnus półkolonii letnich „Wakacje z
wiatrem”, realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych w ramach zadania
publicznego "Prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno-wychowawczych z elementami
sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy w zakresie żeglarstwa i
kajakarstwa. Termin półkolonii: 20-31.08.2018 r.
Ilość dzieci zakwalifikowanych na zajęcia: łącznie 20.
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4. Centrum aktywności lokalnej
Zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Iławy, Ośrodek Psychoedukacji
przygotował wspólnie z firmą AD REM wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego
z EFS w Ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego. Projekt w ramach Działania 11.2 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym." Poddziałanie 11.2.3 "Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym
integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe";
Tytuł projektu: "Aktywni rodzice, aktywne dziecko".
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 279 500.00 zł
Realizacja projektu w roku 2019.
Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 2
dział
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Nazwa pozycji wydatku
Wynagrodzenia bezosobowe - pracowników
Składki – Fundusz Pracy
Składki – ubezpieczenia społeczne
Zakup usług – wynagrodzenia
Wynagrodzenia bezosobowe - pracowników - zadanie
realizowane przez osobę ds. organizacyjnych i
kadrowych
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie
realizowane przez osobę ds. organizacyjnych i
kadrowych
Składki – ubezpieczenia społeczne
Składki – Fundusz Pracy
Składki – ubezpieczenia społeczne - realizacja przez
OPPUiPR
Składki – Fundusz Pracy - realizacja przez OPPUiPR
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiałów
Zakup środków żywności
Zakup usług – wynagrodzenia
Opłaty i ubezpieczenia
Nagrody
Odpisy na ZFŚS- - zadanie realizowane przez osobę ds.
organizacyjnych i kadrowych

Wydatki na
31.12.18
1 512,72
215,60
9 386,19
6 000,00
41 632,78
3 172,20
7 075,40
0,00
3 025,44
431,20
18 700,00
3 670,37
1 733,46
30 275,78
145,88
238,85
1 186,00

Zadanie III
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W INNYCH PLACÓWKACH
1.

Zajęcia interwencyjne, aktywizujące i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
realizowane przez pracowników Ośrodka Psychoedukacji.
1) Prowadzenie warsztatów w przedszkolach:
a) „Słucham, myślę, rozumiem i czuję” - godzinne warsztaty poświęcone omówieniu
tematu emocji, uczeniu się właściwego rozpoznawania ich, nazywania i wyrażania.
W zajęciach uczestniczyło łącznie 42 osoby (2 spotkania).
2) Prowadzenie warsztatów w szkołach: podstawowych i gimnazjalnych m.in.:
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a) „Poznajmy się lepiej” 2 godzinne zajęcia profilaktyczno – wychowawcze integrujące
grupę poprzez zabawowe formy poznania się. Ponadto zapoznanie się z działalnością
Ośrodka oraz z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. W zajęciach uczestniczyło
łącznie 587 osób (28 spotkań).
b) „Stop cyberprzemocy” – 2 godzinne zajęcia prezentujące zjawisko cyberprzemocy,
wypracowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z urządzeń
multimedialnych, odpowiedniego reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.
W zajęciach uczestniczyło łącznie 499 osób (22 spotkań)
c) „Agresja w nas i wokół nas” (Przemoc. Tolerancja) – 2 godzinne zajęcia dotyczące
przemocy rówieśniczej, kształtowania umiejętności radzenia sobie ze złością, podstaw
zachowań asertywnych. Poznanie i zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za
trudności w kontrolowaniu impulsów. W zajęciach uczestniczyło łącznie 696 osoby
(33 spotkania).
d) „Jedno życie. Jedna szansa” – godzinne warsztaty poświęcone omówieniu tematu
dopalaczy oraz innych używek. W zajęciach uczestniczyło łącznie 789 uczniów
(37 spotkań).
e) "Zajęcia profilaktyczne dotyczące profilaktyki palenia wyrobów tytoniowych" –
godzinne warsztaty poświęcone omówieniu tematu palenia papierosów oraz epapierosów wśród młodzieży. W zajęciach uczestniczyło łącznie 89 uczniów
(4 spotkania).
3) Prowadzenie warsztatów w szkołach ponadpodstawowych m.in.:
a) Zajęcia profilaktyczne dotyczące spektaklu „Narkomanka” – godzinne zajęcia
poświęcone omówieniu tematu narkotyków na podstawie spektaklu z Anną
Samusionek w roli głównej. W zajęciach uczestniczyło łącznie 419 osób (20 klas).
b) Zajęcia profilaktyczne dotyczące konfliktów – godzinne zajęcia poświęcone
omówieniu tematu rozwiązywania konfliktów. W zajęciach uczestniczyło łącznie 147
osób (7 klas).
c) „Jedno życie. Jedna szansa” – godzinne warsztaty poświęcone omówieniu tematu
dopalaczy oraz innych używek. W zajęciach uczestniczyło łącznie 559 osób (27 klas).
4) Wspieranie Klubu Harcerskiego poprzez: umożliwienie korzystania z sal Ośrodka
i sprzętu oraz pomieszczeń należących do ITBS-u, dofinansowanie zajęć profilaktycznowychowawczych prowadzonych metodą harcerską skierowanych do dzieci i młodzieży
z Hufca ZHP Iława. Działania zrealizowane w2018 r.:
a) Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki – Przygotowanie Gniazda Warmińsko- Mazurskiego
(9-15.07.2018r.).
b) Uczestnictwo w Ogólnopolskim Zlocie ZHP „Gdańsk 2018” z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości i 100-lecia powstania ZHP.
c) 1.09.2018r. -Uczczenie 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej- udział we Mszy Św.
i Apelu Poległych na cmentarzu.
d) 09.2018r. -Udział w obstawie trasy VIII Iławskiego Półmaratonu (udział w szkoleniu
prowadzonym przez Policję na temat zasad bezpieczeństwa podczas imprezy)
e) Harcerski Start: Biwak „Harcerskie Igrzyska” (14-16.09.2018r.)
f) Wizyta w Domu Pomocy Społecznej na imprezie „Zakończenie lata”- wspólne śpiewanie
piosenek harcerskich.
g) Biwak zuchowy „Bajkowy Start” (21-22.09.2018r.).
h) Uroczyste ognisko „Grunwaldzkie ognie” nad Jeziorakiem (28.09.2018r.).
i) Posiedzenie Kapituły Stopni Instruktorskich ( 6.10.2018r.).
j) Biwak hufcowy w Lubawie „GRRA”(19- 21.10.2018r.).
k) Warsztaty piosenki patriotycznej część I(31.102018r.).
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l) Zbiórki zuchów o odżywianiu.
m) Warsztaty dla pocztów sztandarowych.
n) Warsztaty piosenki patriotycznej część II (7.11.2018r.).
o)Organizacja biwaku z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości „Mamy Niepodległą”
(9-11.11.2018r.).
p) Udział w obchodach Święta Niepodległości.
q) Przedświąteczna zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem” (1.12.2018r.) - udział jako
wolontariusze, pełnienie dyżurów w markecie, współpraca z TPD.
r) Wyjazd na Sejmik Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich do Warszawy (7-9.12.2018r.).
s) Wigilia harcerska Hufca ZHP Iława ( 20.12.2018r.)–przesłanie Betlejemskiego Światła
Pokoju dla władz, przedstawicieli instytucji i przyjaciół harcerstwa, jasełka, uczta
wigilijna, wymiana prezentów między drużynami.
t) Wizyta w Domu Pomocy Społecznej ( 21.12.2018r.)- przekazanie Betlejemskiego Światła
Pokoju i kartek z życzeniami wykonanych przez harcerzy podopiecznym oraz
pracownikom DPS.
u) Betlejemskie Światło Pokoju( 24.12.2018r.) - pełnienie warty w Kościołach,
rozdawanie Światełka.
v) Zbiórki harcerskie o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
Spotkania harcerzy odbywają się systematycznie co tydzień.
a) Poniedziałek – zbiórka drużyny harcerskiej „Burza” – SP nr 3.
b) Poniedziałek - zbiórka drużyny wędrowniczej „Feniks”- harcówka (ul. Jagiellończyka
16a).
c) Wtorek – zbiórka gromady zuchowej „Leśna Gromada” – SP nr 3.
d) Wtorek – zbiórka drużyny wędrowniczej „Łatwopalni”, - harcówka (ul. Jagiellończyka
16a.
e) Środa - zbiórka drużyny harcerskiej „Orzeł” -harcówka (ul. Jagiellończyka 16a).
f) Środa – zbiórka gromady zuchowej „Perełki” SP nr 4.
g) Czwartek – zbiórka drużyny harcerskiej „Żywioły”- harcówka(ul. Jagiellończyka 16a).
h) Piątek – zbiórka drużyny „Piorun” - harcówka (ul. Jagiellończyka 16a).
i) Piątek –zbiórka gromady zuchowej „ Niedźwiedzia Gromada” SP nr 2.
j) Sobota
– zbiórki
drużyn wędrowniczych: „Kruk ” , „Wataha”- harcówka
(ul.Jagiellończyka 16a).
5) Współpraca z organizacjami pozarządowymi - w drodze konkursu ofert na wsparcie
zadania publicznego, który obejmował: zorganizowanie dzieciom, młodzieży oraz
dorosłym z grup podwyższonego ryzyka dodatkowych możliwości aktywnego spędzania
czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, a przede wszystkim nauki uniwersalnych
umiejętności społecznych, przeciwdziałanie sięganiu po środki psychoaktywne oraz
psychoedukacji dotacje otrzymały:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko Gminny w Iławie, ul. Chełmińska 1, 14200 Iława, nazwa zadania: Prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno-wychowawczych
dla dzieci z terenu miasta Iławy, p.n.: „Wakacyjne przygody” - dotacja: 4 000,00 zł.
b) Stowarzyszenie Sportów Wodnych ul. Chodkiewicza 5, 14-200 Iława, nazwa zadania:
Prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno-wychowawczych z elementami sportów
wodnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy w zakresie żeglarstwa
i kajakarstwa, p.n.: „Wakacje z wiatrem” - dotacja: 4 000,00 zł.
c) Stowarzyszenie Abstynentów Regionu Iławskiego, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława,
nazwa zadania: Działania profilaktyczno-wychowawcze dla dorosłych na rzecz
podniesienia świadomości społeczności lokalnej na temat zdrowego stylu życia bez
środków psychoaktywnych, p.n.: „Żyj aktywnie bez używek” - dotacja: 3 000,00 zł.
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6) Współpraca z Centrum Organizacji Pozarządowych i z Inkubatorem Przedsiębiorczości
Społecznej: m.in. poradnictwo i szkolenia w zakresie tworzenia projektów dla organizacji
pozarządowych działających w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych.
Prowadzenie bieżących konsultacji w zakresie pisania wniosków w/w obszarze. Bieżący
monitoring ofert i konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w obszarze
profilaktyki zachowań ryzykownych i profilaktyki społecznej.
7) Udział młodzieży w spektaklu profilaktycznym - Monodram "Narkomanka" wykonany
przez aktorkę p. Annę Samusionek z oprawą muzyczną Janusza Yaniny Iwańskiego.
Spektakl skierowany do uczniów z klas gimnazjalnych z terenu Iławy. 06.04.2018 r. udział ok.220 osób.
8) Przekazywanie materiałów profilaktycznych do iławskich szkół i instytucji.
9) Realizacja Program Profilaktyczny "Jaś i Małgosia na tropie" - Po przygotowaniu
i przeszkoleniu 14 realizatorów (nauczycieli z iławskich podstawówek i pracowników
OPPUiPR) w 2017 r., program profilaktyczny - rekomendowany Domowi Detektywi - "Jaś
i Małgosia na tropie" realizowany był przez 8 nauczycieli w klasach piątych. W okresie:
styczeń - maj 2018 w programie wzięło udział: 182 uczniów oraz 143 rodziców.
10) "Silniejsi Rodzice – Zdrowsze Społeczeństwo” – od września 2016r. Urząd Miasta Iławy
wspólnie z sześcioma partnerami z Europy: Hiszpanią, Danią, Chorwacją, Rumunią,
Włochami oraz Turcją realizował projekt Erasmus+ o nazwie Stronger Parents – Hielthier
Communities (Silniejsi rodzice – zdrowsze społeczeństwo). Projekt miał na celu wzrost
umiejętności rodzicielskich poprzez szereg warsztatów i form spędzania wolnego czasu z
dziećmi oraz zaoferowanie rodzicom nowoczesnych technologicznie narzędzi
profilaktycznych (aplikacja na smartfona i tablet, gra online, przewodnik). W 2018 r.
odbyły się dwa spotkania partnerów projektu, w trakcie których poruszono następującą
tematykę:
a) 26–27 marzec 2018 r. w Viborg (Dania) – tematem poruszanym na tym spotkaniu
były kwestie cyfrowych umiejętności w kontekście wiedzy i zrozumienia możliwości
jakie daje konsumentom korzystanie z nowoczesnych technologii.
b) 22–23 maj 2018 r. w Iławie (Polska) – odbyło się podsumowanie projektu, podczas
którego opracowano i przygotowano przewodnik po grze i aplikacji realizowanych w
ramach SPAHCO. Na koniec utworzony został Newsletter, w którym zostały zawarte
wszystkie działania podejmowane przez partnerów projektu w trakcie wydarzenia.
W ramach realizowanego projektu przeprowadzono następujące działania:
a) W trakcie organizowanego przez OPPUiPR finału turnieju FIFA 17, który odbył się 25
marca 2018r. promowano realizację projekt ERASMUS +, SPAHCO oraz jego główne
założenia. Zachęcano również do pobierania i korzystania z broszury "Zdrowe nawyki
podczas korzystania z mediów, coś co tworzymy razem" stworzonej przez partnerów
z Danii. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 250 osób.
b) 17 maja 2018r. zorganizowano spotkanie z rodzicami, podczas którego uświadamiano
zagrożenia oraz możliwości wynikające z korzystania z gier i aplikacji na urządzenia
mobilne. Równocześnie promowano tworzone produkty końcowe projektu (gra
i aplikacja na urządzenia mobilne). W wydarzeniu uczestniczyło 20 osób.
11) Realizacja Projektu „Wychowanie - sztuka i wyzwanie” - współpraca ze
Stowarzyszeniem "Przystań - realizacja projektu partnerskiego "Wychowanie - sztuka
i wyzwanie", projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Celem projektu „Wychowanie - sztuka
i wyzwanie”, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Przystań”, jest wzrost
umiejętności wychowawczych rodziców oraz wzrost umiejętności osobistych
i społecznych rodziców i dzieci uczestniczących w projekcie.
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Ilość uczestników: 20 osób dorosłych oraz 16 dzieci.
Czas realizacji: listopad 2017 - czerwiec 2018
Zajęcia stacjonarne odbywały się w Ośrodku Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień
i Pomocy Rodzinie w Iławie.
Działania zrealizowane w projekcie od 11.2017 r. - do 30.06.2018 r.:
a) Opracowanie przez psychologa i pedagoga dla każdego uczestnika projektu
„indywidualnej diagnozy rodziny” - 20 diagnoz.
b) Odbyły się 2 spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży – po 6 h każde. Zajęcia
prowadzone przez socjoterapeutkę oraz wychowawcę.
c) Odbyło się 27 spotkań - po 3 h każde (łącznie 81 h) - „Zajęcia socjoterapeutyczne”.
Cykliczne, cotygodniowe, prowadzone stacjonarnie przez socjoterapeutę
i wychowawcę.
d) Odbył się 1 wyjazd rodzinny - integracyjny w dniu 18-19 listopad 2017 do Pałacu
w Bałoszycach. Zajęcia wyjazdowe prowadzone przez psychologa i pedagoga. W trakcie
zajęć zapewniono opiekę osobom zależnym.
e) Zrealizowano 2 wyjazdy rodzinne - „Wspólne wyjazdy rodzinne”. Pierwszy odbył się w
dniach 9-10 czerwca 2018 w Folwarku Miłkowiec w Gołębiewku, drugi w dniach 23-24
czerwca 2018 w Hotelu Zamek Karnity w KarnitachOdbyło się 5 spotkań
wzmacniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny, adresowanych do dorosłych
uczestników projektu - „Seminaria tematyczne”. Każda z sesji trwała 3h i została
przeprowadzona przez innego specjalistę. Podczas zajęć zapewniona została opieka
nad osobami zależnymi
f) Odbyły się 3 sesje zajęć stacjonarnych (każde po 3 godziny) - „Rodzicu bądź aktywny”
zajęcia adresowane do uczestników projektu (dorosłych i dzieci) oraz do osób
zależnych. Zajęcia prowadzili 3 specjaliści – pedagog, animator i wychowawca –zajęcia
zrealizowano w dniach 6, 13 i 20 marca 2018. Celem zajęć była praktyczna nauka i
wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców, wzmocnienie więzi rodzinnych,
rozwój potencjału twórczego w relacji rodzic-dziecko oraz nauka wspólnego spędzania
czasu rodziców z dziećmi.
g) Odbyło się 5 spotkań (4 spotkania po 5h + 1 spotkanie 4h, łącznie 24 h) - Trening
umiejętności osobistych i społecznych dla rodziców, zajęcia prowadzone przez
psychologa i pedagoga. W trakcie zajęć osobom zależnym zapewniono opiekę
wychowawcy i animatora.
h) Odbył się 1 wyjazd (łącznie 16 h) - Trening umiejętności osobistych i społecznych dla
rodziców - zajęcia wyjazdowe. Trening wyjazdowy odbył się w Pałacu Pozorty.
i) Odbyło się 5 spotkań (4 spotkania po 5h + 1 spotkanie 4h, łącznie 24 h) -„Warsztaty
umiejętności asertywnych”. W trakcie zajęć osobom zależnym zapewniono opiekę
wychowawcy i animatora.
j) Odbyło się 10 spotkań (łącznie 40 h) - stacjonarne zajęcia z cyklu „Szkoła dla rodziców”.
Zajęcia prowadził jednocześnie psycholog i specjalista z zakresu szkoły dla rodziców i
wychowawców. W trakcie zajęć osobom zależnym zapewniono opiekę wychowawcy i
animatora.
k) Odbyło się 5 spotkań (4 spotkania po 5h + 1 spotkanie 4h, łącznie 24 h) -„Warsztatów
radzenia sobie ze stresem”. Zajęcia prowadzone były przez psychologa oraz pedagoga.
W trakcie zajęć osobom zależnym zapewniono opiekę wychowawcy i animatora.
l) Zrealizowano 42 h „Poradnictwo specjalistyczne”. Były to spotkania uczestników
projektu z różnymi specjalistami (psycholog, prawnik, logopeda, psychiatra, dietetyk,
pedagog – w zależności od potrzeb ).
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m) 2 wyjścia rodzinne do Kinoteatru Pasja w Iławie. Uczestnicy projektu oraz osoby
zależne obejrzały film animowane „Fernando” (10 kwietnia 2018) oraz „Gnomeo i Julia.
Tajemnica zaginionych krasnali” (17 kwietnia 2018).
n) 2 wyjścia całych rodzin na basen. Rodziny skorzystały z basenu sportowego i
rekreacyjnego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie.
o)Odbyły się 2 jednodniowe wycieczki autokarowe –„Razem kulturalnie”. Pierwszy z
wyjazdów miał miejsce 12 maja 2018 roku, a głównym celem podróży było zwiedzenie
Akwarium Gdyńskiego w Gdyni. Drugi wyjazd – tym razem do Planetarium w Toruniu –
odbył się 2 czerwca 2018. Uczestnicy wycieczki obejrzeli w Toruniu seans w sali
Planetarium oraz zwiedzali salę Geodium. W wyjazdach uczestniczyły całe rodziny.
p) Piknik końcowy (27 czerwca 2018), który podsumowywał cały projekt i odbył się na
terenie Ośrodka Psychoedukacji.
12) Współpraca przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych z następującymi podmiotami: Sąd Rejonowy w Iławie,
Komenda Powiatowa Policji w Iławie, szkoły iławskie, Iławskie Centrum Kultury, Iławskie
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Iławie, organizacje pozarządowe z terenu miasta Iławy, Starostwo Powiatowe w Iławie,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie, Oddział Leczenia Uzależnień w Iławie, Poradnia
Leczenia Uzależnień w Iławie, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” w Warszawie, Instytut
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Szkoła
Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Iławie, Laboratorium Psychoedukacji
w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Iławie, Civitas Christiana w Iławie, Kluby i grupy samopomocowe – AA, Al-Anon, DDA,
Kościoły różnych wyznań, Sanepid oraz PCK – koło w Iławie i inne.
2. Dofinansowanie zadań Profilaktycznych w MOPSIKU
1) Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w Mopsiku – zadanie
realizowane i rozliczane przez MOPS.
2) Prowadzenie dodatkowych zajęć profilaktyczno-wychowawczych:
a) realizacja "półzimowiska" w okresie przerwy zimowej skierowanych do dzieci
i młodzieży z terenu miasta Iławy (22.01.2018r. – 02.02.2018r.) - w tym jednodniowa
wycieczka do Aquaparku w Redzie w dniu 31.01.2018 (43 uczestników).
b) realizacja "półkolonii letnich" w okresie wakacji skierowanych do dzieci i młodzieży
z terenu miasta Iławy (I turnus 01.08.2018r. – 14.08.2018r. 45 uczestników; II turnus
16.08.2018r. – 29.08.2018r. 42 uczestników).
3) Zakup m.in. art. spożywczych i papierniczych na potrzeby Świetlicy Środowiskowej
Mopsik
4) Kolonie letnie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z MOPSIK. Prowadzenie naboru
i rekrutacji do udziału w koloniach letnich. Do udziału w koloniach zakwalifikowano dzieci
i młodzież systematycznie uczestniczącą w zajęciach w MOPSIKU z rodzin objętych
pomocą MOPS-u. Kolonie odbyły się w Białym Dunajcu w okresie:
12.07.18–20.07.2018 r.
Opiekę pełniła wykwalifikowana kadra pedagogiczna:
3 wychowawców. Łącznie wzięło udział 30 dzieci. Organizator: Biuro Turystyczno
TRAMP Kazimierz Milewski Nowe Miasto Lubawskie, ul. Żwirki i Wigury 1.
5) W okresie wiosennym 12 podopiecznych Świetlicy Środowiskowej MOPSIK uczęszczało
na basen. Zajęcia były realizowane w ramach projektu Programu Osłonowego „Wspieranie
Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP: 744-000-30-93 REGON: 000524370
e-mail: um@umilawa.pl www.ilawa.pl BIP: www.bip.umilawa.pl

jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie”.
6) Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupiono dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej
Mopsik oraz Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej paczki świąteczne, które zostały
sfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Iława (41 paczek).
Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 3
dział

Rozdz.

§

851

85153

4170
4300

851

85154

pozycja

Nazwa pozycji wydatku
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług – wynagrodzenia psychologów

Wydatki na
31.12.18
2 600,00
6 200,00

2360

Dotacje - Wydział BF

11 000,00

3030
4170
4190
4210
4219
4220
4220
4229
4260
4300
4309
4430
4400

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Nagrody
Zakupy materiałów
Zakupy materiałów
Zakup środków żywności - OPPUiPR
Zakup środków żywności - MOPS
Zakup środków żywności - MOPS
Energia elektryczna, gaz ziemny, woda
Zakup usług – wynagrodzenia psychologów
Zakup usług
Opłaty i składki, ubezpieczenia
Opłaty za administrację i czynsz za budynki, lokale

250,75
700,00
352,76
4 300,56
856,75
2 182,05
Inf. MOPS
833,25
1 949,16
52 401,24
715,00
351,00
3 103,12

209

209

209

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania ERASMUS plus
dział

rozdział

§

851

85154

3037
4117
4127
4177
4217
4227
4417
4427
4307
4437

Poz.

Nazwa pozycji wydatku
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki – ubezpieczenia społeczne
Składki – Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiałów
Zakup środków żywności
Podróże służbowe krajowe
Podróże krajowe zagraniczne
Zakup usług
Opłaty i ubezpieczenia

Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP: 744-000-30-93 REGON: 000524370
e-mail: um@umilawa.pl www.ilawa.pl BIP: www.bip.umilawa.pl

Wydatki na
31.12.18
3 640,62
1 015,94
144,80
16 300,00
550,00
532,01
87,60
3 553,01
8 625,43
82,40

Zadanie IV
SZKOLENIA, KONFERENCJE, KAMPANIE
1.

Kampanie informacyjne
1) „Aktywnie i zdrowo” to kampania edukacyjna, której celem jest popularyzacja zdrowego
stylu życia z wykorzystaniem aktywności fizycznej. Kampania ma zwrócić uwagę na
aktywne spędzanie czasu wolnego, zdrowy styl życia, zmniejszenie ilość negatywnych
zachowań i nawyków szkodliwych dla zdrowia, a zwłaszcza nadużywania substancji
psychoaktywnych. W ramach realizowanej kampanii, od stycznia 2018 r.
współorganizowano lub wsparto następujące działania:
a) 25 marca 2018 r. - Finał rodzinnego turnieju e-sportów FIFA 2018 – Ośrodek
Psychoedukacji, udział 200 osób,
b) 29 kwietnia 2018 r. - „Rodzinny Wyścig Pięciu Jezior” - MTB Maraton Rowerowy,
udział 58 osób,
c) 3 czerwca 2018 r. - „Iławski Dzień Dziecka - Witajcie w naszej bajce…”, udział ok.
300 osób,
d) 10 czerwca 2018 r. - „Wędkarski Dzień Dziecka”,
e) 28 lipiec 2018 r. „Spotkanie z naturą” artystyczny piknik rodzinny nad Iławką, udział
około 70 osób,
f) 1 lipiec – 31 sierpień 2018 r. Organizacja półkolonii dla dzieci, łącznie udział wzięło
40 dzieci: zajęcia aktywizujące w zakresie żeglarstwa i kajakarstwa. Zajęcia dzięki
realizacji zadań publicznych, realizatorami były organizacje pozarządowe:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Sportów Wodnych.
g) 9 września 2018 r. „Iławski Półmaraton La Rive” bieg pn. „Ja Tez Lubię biegać”,
h) 8 grudnia 2018 r. „Mikołajkowa fabryka niespodzianek” udział 70 osób, rodzice z
dziećmi .
2) Nadzór nad zbiorem oraz rozpowszechnianie materiałów publikacji, ulotek, plakatów, itp.
o tematyce profilaktyczno - wychowawczej niezbędnej do prowadzenia działań
profilaktycznych, szkoleń oraz warsztatów.
2. Szkolenia, warsztaty i konferencje
1) Udział w seminarium poświęconym problemom związanym z narkotykami i Nowymi
Substancjami Psychoaktywnymi w tym "dopalaczami", 28.02.018 r. - 1 osoba.
2) Udział w szkoleniu "Zmiana w ustawie o wychowaniu w trzeźwości", 30.01.2018 - 2 osoby.
3) Udział w szkoleniu "Kwestie sporne w procedurze NK", 13.02.2018 - 2 osoby.
4) Udział w spotkaniu dotyczącym pozyskiwania środków zewnętrznych z podziałania 11.2.3
Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym projekty konkursowe, 22.02.2018 - 3 osoby.
5) Zorganizowanie spotkania zespołu ds. monitoringu zachowań ryzykownych /alkohol,
narkotyki, nsp, hazard, przemoc/ i współpracy w zakresie profilaktyki - 08.03.2018.
6) Udział w posiedzeniu Zespołu ds. monitorowania realizacji "Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko - Mazurskim na lata
2019-2020, 9.04.2018 - udział 1 osoby.
7) Udział w Wiosennej naradzie pełnomocników / koordynatorów ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień, 24-25.05.2018 - 1 osoba.
8) Zorganizowanie szkolenia "Bezpieczeństwo dzieci w Internecie". Szkolenie skierowane do
nauczycieli, pedagogów, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi, 30.05.2018
r. – udział – 24 osoby
9) Udział w szkoleniu "Wzmocnienie kompetencji członków MKRPA pracujących w grupach
roboczych ZI w oparciu o budowanie współpracy z instytucjami oraz omówienie zmian
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wprowadzonych w 2018 r. do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi", 12-13.06.2018 - udział 1 osoby.
10) Zorganizowanie spotkania zespołu ds. monitoringu zachowań ryzykownych /alkohol,
narkotyki, nsp, hazard, przemoc/ i bieżącej współpracy w zakresie profilaktyki zachowań
ryzykownych - 20.06.2018.
11) Udział w bezpłatnym szkoleniu metodą warsztatową dot. „Prowadzenia rozmów
z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami ją stosującymi” organizowanym
przez ROPS UMW w Olsztynie. Szkolenie było skierowane do osób pracujących
w zespołach interdyscyplinarnych oraz realizujących procedurę „Niebieskiej Karty”,1921.09.2019 – 1 osoba,
12) Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowej
ul. Gdańskiej, na temat współpracy i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku na
placu zabaw i boisku 17.09.2018 - 7 osób,
13) Udział w szkoleniu „Prawo zamówień publicznych i zasad konkurencyjności w ramach
realizacji projektów z Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WiM 2014 – 2020), 27.09.2018 – 3 osoby,
14) Zorganizowanie szkolenia skierowanego dla sprzedawców napojów alkoholowych
z terenu miasta Iławy, 10.10.2018 – 20 osób,
15) Uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii społecznej „#Nierozerwalni”, Kampania ma na
celu pokazać, że silne więzi z rodzicami są najważniejszym czynnikiem chroniącym dzieci
przed podejmowanie zachowań ryzykownych,
16) Udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Krzywo weszło – zmień ustawienia”. Celem
kampanii jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat
zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych,
listopad i grudzień.
Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 4
dział

851

rozdział

§

85154

4110
4170
4190
4210
4220
4300
6050

Poz.

236

Nazwa pozycji wydatku
Składki – ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Nagrody
Zakupy materiałów
Zakup środków żywności
Zakup usług – wynagrodzenia
Zakup i montaż kamer do monitoringu
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Wydatki na
31.12.18
0,00
14 100,00
283,08
0,00
199,31
0,00
12 327,21

Zadanie V
UTRZYMANIE OŚRODKA
Zadanie ma na celu utrzymanie sprawnego funkcjonowania oraz dobrego stanu technicznego
budynku Ośrodka Psychoedukacji:
1) zatrudnienie osoby na stanowisku konserwatora budynku na okres jednego roku
kalendarzowego. Konserwator ma zadanie opieki nad stanem technicznym budynku,
drobnymi naprawami, otwieraniem budynku oraz dyżurami w weekendy oraz utrzymania
czystości wokół budynku,
2) koordynacja pracy dla firmy zewnętrznej, która wykonuje usługę sprzątania pomieszczeń,
3) zlecanie wykonania przez firmy zewnętrzne przeglądów technicznych urządzeń,
4) bieżące utrzymanie terenu wokół budynku Ośrodka, porządki, przycinanie zieleni,
usuwanie drzew suchych, drobne naprawy zniszczonych elementów wyposażenia,
malowanie elementów wyposażenia boiska i placu zabaw,
5) montaż podświetlanej tablicy informacyjnej na zewnątrz Ośrodka,
6) drobne prace konserwatorskie mające na celu utrzymanie ścian i sufitów (pomieszczenia
oraz korytarze) w dobrym stanie technicznym i wizualnym,
7) realizacja zakupu materiałów biurowych i papierniczych w ramach przeprowadzonego
postępowania z zamówień publicznych,
8) zakupy materiałów, akcesoria, narzędzi na potrzeby przeprowadzenia drobnych napraw
w budynku, zakupy benzyny do kosiarki i odśnieżarki,
9) opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz ziemny, nieczystości) wykorzystywane w
ramach bieżącego funkcjonowania Ośrodka Psychoedukacji,
10) nadzór nad właściwym stanem sprzętu komputerowego i innych urządzeń,
11) bieżąca współpraca z informatykiem Urzędu Miasta,
12) prowadzenie harmonogramu wykorzystania pomieszczeń w OPPUiPR przez pracowników
i organizacje pozarządowe,
13) systematyczne dostarczanie korespondencji oraz dokumentów pomiędzy Ośrodkiem
a Urzędem Miasta,
14) dokonanie przeglądu mienia i przeprowadzenie wewnętrznej inwentaryzacji urządzeń
i wyposażenia,
15) kontynuacja postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego w postaci
wykonania dokumentacji projektowej wzmocnienia więźby dachowej w Ośrodku,
modernizacji boiska i placu zabaw oraz rozbudowę siłowni zewnętrznej,
16) wynajmowanie Sali na potrzeby prowadzenia zajęć ruchowych metodą Tai Chi oraz Jogi
17) udostępnienie Sali na potrzeby przeprowadzenia spotkania sprawozdawczego Społecznej
Straży Rybackiej Powiatu Iławskiego, Wspólnoty Mieszkaniowej „Gdańska 5A” i „Gdańska
5B”, Stowarzyszenia Miłośników Krainy Tysiąca Jezior,
18) zgłoszenie zapotrzebowania na dwóch pracowników gospodarczych , którzy w ramach
prac społecznie użytecznych wykonują zadania związane z utrzymaniem czystości na
terenie Ośrodka Psychoedukacji
19) zatrudnienie osoby na stanowisku konserwatora (przyuczenie) budynku na okres 6
miesięcy. Konserwator ma zadanie opieki nad stanem technicznym budynku, drobnymi
naprawami, otwieraniem budynku oraz dyżurami w weekendy oraz utrzymania czystości
wokół budynku,
20) prowadzenie nadzoru nad wykorzystaniem pomieszczeń w OPPUiPR w ramach projektu
WSW oraz PDR
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21) zlecono wykonanie opisu robót remontowych w związku z zaleceniami po
przeprowadzonej kontroli okresowej budynku, stanu technicznego elementów i instalacji
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
22) wymieniono uszkodzone elementy placu zabaw znajdującego się na terenie OPPUiPR
23) zamontowano siatki w bramkach na boisku OPPUiPR
24) wykonano naprawę oświetlenia zewnętrznego
25) wykonano remont sali wykładowej w OPPUiPR
26) wykonano remont poddasza polegający na wzmocnieniu więźby dachowej, wymianie okna
27) wykonano montaż ławy kominowej
28) wykonano remont kominów
29) wykonano nowy parking dla rowerów przy wejściu na plac zabaw
30) zmodernizowano siłownię zewnętrzna oraz przeniesiono w nowe miejsce miedzy
ogrodzeniem boiska przy placu zabaw a piłkochwytem
31) wykonano nowe malowanie ogrodzenia okalającego teren Ośrodka Psychoedukacji
32) wykonano remont sekretariatu OPPUiPR
33) zgłoszono firmie ubezpieczeniowej uszkodzenia – dewastacje mające miejsce na placu
zabaw i boisku
34) wykonano rozbudowę systemu monitoringu na terenie OPPUiPR
Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 5
dział

851

rozdział

85154

§

Poz.

4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
6050
6050

129
236

6050

186

6050

219

Nazwa pozycji wydatku
Składki – ubezpieczenia społeczne
Składki – Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów
Energia elektryczna, gaz ziemny, woda
Zakup usług remontowych
Zakup usług – wynagrodzenia psychologów
Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta
Zakup i montaż kamer do monitoringu - Ośrodek
Modernizacja boiska i przebudowa placu zabaw przy
Ośrodku psychoedukacji na ul. Chełmińskiej
Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie
aktywizacji dzieci i młodzieży - wzmocnienie więźby
dachowej oraz naprawa wybranych elementu dachu wraz z
obróbki kominów budynku OPPUiPR
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Wydatki na
31.12.18
5 192,73
176,40
32 107,88
10 140,41
14 895,17
2 068,26
5 964,94
123 849,43
3 064,25
75 391,05
0,00

Zadanie VI
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:
przyjmowania wniosków o obowiązkowym leczeniu odwykowym, motywowania do leczenia,
kierowania na badania do biegłych sądowych w celu ustalenia diagnozy dot. Zespołu
Uzależnienia od Alkoholu, przekazywania spraw do Sądu. Celem działań profilaktycznych
MKRPA jest również między innymi stopniowe ograniczanie spożywania napojów
alkoholowych poprzez ograniczanie dostępności. Dostępność napojów alkoholowych określa
między innymi ilość punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Działania:
1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Iławie
W związku z wejściem w życie 9 marca 2018 r. nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, MKRPA przygotowała:
1) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Iławy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości
mniejszej niż 20 m od obiektów użyteczności publicznej traktowanych jako chronione.
Odległość zwiększono o 5 m.
2) projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie miasta Iławy. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych została ustalona łącznie na poziomie 425 zezwoleń z podziałem na:
a) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży – 140 zezwoleń
b) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży – 285 zezwoleń
Podział według rodzaju napojów alkoholowych o których mowa w art. 18 ust. 3:
a) 160 zezwoleń - do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na piwo,
b) 135 zezwoleń - powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c) 130 zezwoleń - powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.
Maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uległy zmniejszeniu, co
jest zgodne z polityką ograniczania dostępności do napojów alkoholowych. Rzeczywiste
ograniczenie dostępności alkoholu jest jeszcze większe jeśli się uwzględni terminy
uchwalenia poprzednich uchwał dotyczących liczby zezwoleń. Uchwały zostały przyjęte
w 1993 i 2003 roku gdy infrastruktura i liczba mieszkańców Iławy były zdecydowanie
mniejsze.
2. Zobowiązania do poddania leczeniu odwykowemu. W terminie 02.01 – 31.12.2018 odbyło
się 12 posiedzeń MKRPA.
1) Do MKRPA w okresie 02.01 – 31.12.2018 r. wpłynęło 35 wniosków, w tym:
a) 4 wnioski złożyli Kuratorzy Sądowi w Iławie
b) 6 wnioski złożyła Komenda Powiatowa Policji w Iławie
c) 4 wnioski złożył Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy,
d) 1 wniosek złożył pracownik MOPS
e) 20 wnioski złożyli członkowie rodziny,
2) MKRPA na prośbę Sądu rozpatrzyła i złożyła 3 wnioski o zmianę sposobu leczenia wobec
osób, których Sąd wcześniej zobowiązał do leczenia ambulatoryjnego (zmiana na
stacjonarny).
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3) Sposób realizacji wniosków z 2015, 2016 r., 2017 r. oraz 2018 r..: łącznie 58
Wnioski kontynuowane z 2015 r.
Wnioski kontynuowane z 2016 r.
Liczba wniosków:
Umorzono:

Wnioski do Sądu

w trakcie realizacji
Liczba wniosków:

Umorzono:

Monitoring
Zawieszono
postępowanie
Wnioski do Sądu
w trakcie realizacji

2
0

2
0

Na wniosek Sądu, MKRPA złożyła 1 wniosek
o zmianę sposobu leczenia odwykowego z
ambulatoryjnego
na
stacjonarne
oczekiwanie na termin rozprawy

Na wniosek Sądu, MKRPA złożyła 1
wniosek o zmianę sposobu leczenia
odwykowego z ambulatoryjnego na
stacjonarne- zmiana orzeczenia

1 wniosek - zmiana orzeczenia o obowiązku 1 sprawa w Sądzie Apelacyjnym
leczenia odwykowego (nie rozpatrzono)
(utrzymane w mocy)
0
0
Wnioski kontynuowane z 2017 r.
Wnioski z 2018 r.
19
35
Łącznie: 14 spraw
Łącznie: 16 spraw
a) 6 osób - nie stwierdzono przesłanek
a) 11 osób - nie stwierdzono
społecznych, osoby nie przyjęły
przesłanek społecznych, osoby nie
zaproponowanej pomocy oferowanej w
przyjęły zaproponowanej pomocy
Punkcie Konsultacyjnym w OPPUiPR;
oferowanej w Punkcie
b) 2 osoby – biegli sądowi nie stwierdzili
Konsultacyjnym w OPPUiPR;
uzależnienia;
b) 2 osoby – biegli sądowi nie
c) 1 osoba - - przyczyny inne;
stwierdzili uzależnienia;
d) 5 osoba - odbyła dobrowolnie leczenie.
c) 2 osoba - - przyczyny inne;

0
0

b) 1 osoba - odbyła dobrowolnie
leczenie.
1
0

5 wniosków (1 sprawa w Sądzie
Apelacyjnym)
0

7 wniosków (w tym 1 o zmianę
sposobu leczenia)
11 wniosków

4) Na badanie do biegłych sądowych skierowano 17 osób:
a) z wniosków z 2015 r.: 1 osoba
b) z wniosków z 2017 r.: 3 osoby
c) z wniosków z 2018 r.: 13 osób
5) Do Sądu złożono 16 wniosków:
2 wnioski z 2015 r.:
a) 1 osoba - zmiana sposobu leczenia odwykowego z ambulatoryjnego na stacjonarne;
b) 1 osoba zmiana orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego (wniosek złożony przez
zobowiązanego).
2 wnioski z 2016 r.:
a) 1 osobę - zmiana sposobu leczenia odwykowego z ambulatoryjnego na stacjonarne;
b) 1 osoba - zobowiązano do podjęcia leczenia w trybie ambulatoryjnym; (utrzymany w
mocy wyrok przez Sąd Apelacyjny).
5 wniosków z 2017 r.:
a) 2 osoby - zobowiązano do podjęcia leczenia w trybie ambulatoryjnym, (1 - utrzymany w
mocy wyrok przez Sąd Apelacyjny);
b) 2 osoby - zobowiązano do podjęcia leczenia w trybie stacjonarnym;
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c) 1 osoba – sprawa w toku postępowania;
7 wniosków z 2018 r.:
a) 5 osób - zobowiązano do podjęcia leczenia w trybie stacjonarnym;
b) 2 osoby – sprawa w toku postępowania.
W związku ze składanymi wnioskami do Sądu Rejonowego w Iławie III Wydział Rodzinny
i Nieletnich, na posiedzeniach Sądu biorą udział członkowie MKRPA.
3. Kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
1) Przeprowadzenie kontroli i obserwacji w godzinach wieczornych, punktów sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych na terenie Iławy: W okresie od stycznia do grudnia
2018 roku odbyło się 6 obserwacji punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych w Iławie. Obserwacje odbyły się w dniach: 09.03.2018, 24.03.2018r.,
18.05.2018, 22.06.2018, 09.08.2018, 31.08.2018r. Plan obserwacji został opracowany i
uzgodniony w OPPUiPR. W obserwacjach uczestniczyli członkowie MKRPA w Iławie.
Obserwacją objęto cały teren Iławy. Były to punkty znajdujące się na Osiedlu
„Ostródzkim”, „Lubawskim”, „Podleśne”, „Gajerek”, sklepy przy ul. 1 Maja, Grunwaldzkiej,
Kościuszki, Niepodległości, Dąbrowskiego, ul. Sienkiewicza - stacja paliw Orlen. Za każdym
razem sprawdzano sklepy nocne w Iławie. Wnioski i spostrzeżenia z obserwacji na bieżąco
były przekazywane do MKRPA i Urzędu Miasta w Iławie.
2) Plan Kontroli - MKRPA opracowała listę punktów sprzedaży napojów alkoholowych z
terenu miasta Iławy, które będą skontrolowane przez członków MKRPA w 2018 roku.
Analiza została stworzona na podstawie wpływających wniosków mieszkańców dot.
naruszenia zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz z zakłócaniem porządku publicznego związanego ze spożywaniem napojów
alkoholowych w obrębie sklepów. Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie
określonych w 13 ust. 2; art. 131, art. 18 ust. 7, art. 18 ust. 10 pkt. 1 ustawy z dnia
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych. W 2018r. członkowie MKRPA
skontrolowali łącznie 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu miasta
Iławy. Podczas kontroli w żadnym punkcie nie stwierdzono naruszeń, bądź złamania
prawa. W pięciu punktach zalecono umieszczenie dodatkowych informacji o szkodliwości
spożywania napojów alkoholowych na odrębnych stanowiskach. Kontrole przebiegły
płynnie i bez zastrzeżeń. W rozmowie z właścicielami lub os. upoważnionymi do
reprezentowania podmiotu zaproponowano udział zarówno właścicieli jak i pracowników
w realizowanym przez UM Iławy szkoleniu dla sprzedawców napojów alkoholowych.
3) Przeprowadzanie kontroli i oględzin lokali w zakresie zgodności lokalizacji punktów
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w
Iławie - przygotowywanie opinii MKRPA jako obligatoryjnego dokumentu przy ubieganiu
się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu: W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku
MKRPA wydała 15 pozytywnych postanowień dotyczących opinii o zgodności lokalizacji
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta.
Przeprowadzono 15 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w związku
z wygaśnięciem pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych lub otwarciem nowych
punktów. Kontrole przeprowadzali członkowie MKRPA w Iławie. Podczas kontroli
sprzedawcy i właściciele zostali pouczeni o konieczności przestrzegania przepisów
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
a) informowano o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim, na kartki od rodziców, oraz
nietrzeźwym;
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b) informowano o planowanych kontrolach w zakresie zgodności złożonych oświadczeń o
wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie
sprzedaży w roku poprzednim oraz w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych;
c) możliwości przeprowadzenia nieodpłatnych szkoleń dla właścicieli i sprzedawców z
zakresu przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności dotyczących sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim, nietrzeźwym i „pod zastaw”.
4) 10 października 2018r. odbyło się szkolenie dla sprzedawców i osób podających
napoje alkoholowe oraz właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Szkolenie
było częścią działań podejmowanych przez Urząd Miasta Iławy na rzecz ograniczenia
dostępu osób nieletnich do substancji psychoaktywnych. Głównym celem było wskazanie
możliwości skutecznego egzekwowania zakazu sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych osobom nieuprawnionym. Udział w szkoleniu był bezpłatny i stanowił
możliwość podniesienia wiedzy i świadomości pracowników w zakresie regulacji
prawnych. W szkoleniu wzięło udział łącznie 20 osób.
5) W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania punktu
sprzedaży napojów alkoholowych 26 września 2018r. MKRPA zorganizowała spotkanie,
w którym udział wzięli: właściciel punktu, prawnicy OPPUiPR i MKRPA, dzielnicowy,
pracownik UM Iławy oraz przedstawiciele MKRPA. Spotkanie miało na celu
poinformowanie właściciela sklepu o konsekwencjach prawnych związanych z
nieprzestrzeganiem zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o art.
18 ust. 10 oraz 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi.
Zestawienie finansowe z realizacji Zadania MKRPA
dział

851

rozdział

§

85154

3030
4110
4120
4170
4210
4220
4300
4390
4410
4430

pozycja

Nazwa pozycji wydatku
Podróże służbowe krajowe
Składki – ubezpieczenia społeczne
Składki – Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów
Zakup środków żywności
Zakup usług – wynagrodzenia psychologów
Ekspertyzy, opinie, analizy
Delegacje służbowe
Opłaty i składki, ubezpieczenia
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Wydatki na
31.12.18
0,00
2 289,86
173,46
22 249,77
1 126,56
552,77
2 060,00
2 877,30
0,00
2 358,20

Zadanie GMK
ŚRODKI WYDZIAŁU GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM
Zestawienie finansowe z realizacji Zadania UM-GMK
dział

rozdział

§

pozycja

Nazwa pozycji wydatku

700

70005

4260
4270
4300

39
39
39

energia elektryczna, gaz ziemny, woda
naprawy budynku
usługi pozostałe (ścieki, nieczystości)

Wydatki na
31.12.19
15 899,11
787,44
4 031,49

Załączniki -zestawienia finansowe:
Załącznik 01 –700 / 70005 Utrzymanie Ośrodka –zadanie GMK
Załącznik 02 –700 / 75095 Pozostała działalność –zadanie NGO
Załącznik 03 –851 / 85153Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Załącznik 04–851/ 85154Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
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Załącznik nr 1

Realizacja wydatków bieżących w 2018 roku
dział

rozdział

§

pozycja

1

2

3

4

700

70005

Rodzaj wydatku

(zakres rzeczowy)

Plan roczny stan na
31.12.2018

Wykonanie na dzień
31.12.2018

6

7

5
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntaki

4260

39

Media - OPPUiPR

18 000,00

15 899,11

4270

39

Usługi remontowe

1 500,00

787,44

4300

39

Usługi pozostałe

6 000,00

4 031,49

25 500,00

20 718,04

zatwierdził:
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Załącznik nr 2

Realizacja wydatków bieżących w 2018 roku
dział

rozdział

§

pozycja

1

2

3

4

750

75095

Rodzaj wydatku

(zakres rzeczowy)

Plan roczny stan na
31.12.2018

Wykonanie na dzień
31.12.2018

6

7

5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pozostała działalność

3030

120

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4110

120

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

120

4170

500,00

0,00

0,00

0,00

Składki na FP

100,00

0,00

120

Wynagrodzenia bezosobowe

350,00

0,00

4210

120

Zakup materiałów

500,00

0,00

4300

120

Zakup usług pozostałych

6 150,00

6 150,00

7 600,00

6 150,00

zatwierdził:
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Załącznik nr 3

Realizacja wydatków bieżących w 2018 roku
dział

rozdział

§

pozycja

1
851

2
85153

3

4

4110
4120
4170
4210
4300

Rodzaj wydatku

(zakres rzeczowy)

5
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
składki ZUS
fundusz pracy
wynagrodzenie bezosobowe
zakup ulotek, książek
zakup usług - wynagrodzenie psychologów

Plan roczny stan
na 31.12.2018

Wykonanie na
dzień 31.12.2018

6

7

1 670,00
430,00
19 400,00
500,00
28 000,00
50 000,00

1 512,72
215,60
18 897,59
0,00
19 700,00
40 325,91

zatwierdził:
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Załącznik nr 4

Realizacja wydatków bieżących w 2018 roku
dział

rozdział

§

pozycja

1

2

3

4

851

85154

Rodzaj wydatku

(zakres rzeczowy)

5

2360

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
profilaktyka zachowań ryzykownych realizowana przez organizacje
pozarządowe - dotacje

3030

podróże służbowe krajowe

3037

podróże służbowe krajowe - ERASMUS plus

4010

wynagrodzenia bezosobowe - pracowników - W. Młotkowska

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne - W. Młotkowska

4110

39

składki ZUS - realizacja przez OPPUiPR

4110

15

składki ZUS - W. Młotkowska

Plan roczny
stan na
31.12.2018

Wykonanie
na dzień
31.12.2018

6

7

11 000,00

11 000,00

260,00

250,75

3 641,00

3 640,62
41 632,78
3172,20

14 860,00

12 844,73
7 075,40

4117

składki ZUS - ERASMUS plus

1 016,00

1 015,94

4120

fundusz pracy - realizacja przez OPPUiPR

1 660,00

845,50

4127

fundusz pracy - ERASMUS plus

4170

wynagrodzenia bezosobowe

4177

wynagrodzenia bezosobowe - ERASMUS plus

4190

Nagrody

4210

zakup materiałów

4217
4219

209

4227
4229

209

16 300,00

16 300,00
874,69
19 859,79

zakup materiałów - ERASMUS plus

550,00

550,00

zakup materiałów - projekt WSW

857,00

856,75

5 050,00

4 667,59

zakupy środków żywności - ERASMUS plus

600,00

532,01

zakupy środków żywności - projekt WSW

834,00

833,25

19 000,00

16 844,33

4 000,00

2 068,26

139 920,00

122 412,87

8 802,47

8 625,43

715,00

715,00

media

4270

zakup usług remontowych

4300

zakup usług pozostałych

4307

zakup usług pozostałych- ERASMUS plus
209

117 587,50

28 471,00

4260

4219

144,80

126 580,00
1 600,00

zakupy środków żywności - tylko OPPUiPR bez MOPS

4220

145,00

akup usług pozostałych- projekt WSW

4360

telefony komórkowe - wydział OO

200,00

0,00

4390

ekspertyzy, opinie, analizy

5 590,00

2 877,30

4400

opłaty za adminis.

3 200,00

3 103,12

4410

podróże służbowe krajowe

4417

Podróże słuzbowe krajowe - ERASMUS plus

4427

300,00

0,00

88,00

87,60

Podróże słuzbowe zagraniczne - ERASMUS plus

3 554,00

3 553,01

4430

opłaty i składki

3 148,00

2 935,08

4437

opłaty i składki - ERASMUS plus

4440

odpisy na zakładowy FŚS - W. Młotkowska

6050

129

6050

236

6050

186

6050

219

83,00

Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta
Zakup i montaż kamer do monitoringu- w budżecie BU

82,40
1186,00
123849,43

Plan w
budżecie
BU

Modernizacja boiska i przebudowa placu zabaw przy Ośrodku
Psychoedukacji
Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie
aktywizacji dzieci i młodzieży - wzmocnienie więźby dachowej oraz
naprawa wybranych elementu dachu wraz z obróbki kominów
budynku OPPUiPR

3 064,25

75391,05

0,00

402 024,47 610 479,43

zatwierdził:
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