UCHWAŁA NR XXXIII/254/2017
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Drzewica na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. ,
poz. 1875 ), art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487) art. lO ust. l i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 , poz.60, poz. 1458) uchwala się co następuje:
się " Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Drzewica na 2018 rok, stanowiący załącznik Nr l do
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na
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Załącznik

do

Uchwały

Nr XXXIII/254/20 17

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 29 listopada 2017 r.

Gminny progt·am Pt·ofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Drzewica na rok 2018.
Wstęp

Wśród problemów społecznych w Polsce te związane z alkoholem są najtrudniejszymi do rozwiązania.
Wynika to głównie z ich rozmiarów, złożoności, a także kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą
nie tylko osoby indywidualne, a także całe społeczei'lstwo.

Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym, ale ponieważ powoduje określone szkody
ekonomiczne i zdrowotne jest przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, który poprzez stosowne
regulacje prawne stara się ograniczać rozmiary tych szkód oraz przeciwdziałać ich powstawaniu.
społeczne,

(

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia pt. "Zagrożenia dla zdrowia światowego śmiertelność
i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpoważniejszymi zagrożeniami"(wydanie z 2009 roku)
alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, odpowiedzialny jest za
ponad 60 rodzajów chorób i urazów. Rozmiary problemów związanych z alkoholem to również wysokie koszty
społeczne i ekonomiczne, jakie ponoszą budżety pai'lstw. Koszty te szacowane są przez Światową Organizację
Zdrowia na poziomie l ,3 % PKB, tj. w przypadku Polski ok. 17,5 mld. zł. Jak podaje Światowa Organizacja
Zdrowia w "Europejskim Raporcie Zdrowia" (wydanie z 2012 roku) nadużywanie alkoholu jest przyczyną
niemal 6,5 % ogółu zgonów w Europie. Nadużywanie alkoholu to nie tylko szkody zdrowotne, ale także
psychologiczne i społeczne.
Narkomania to stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub
substancji psychotropowych albo środków zastępczych , w wyniku czego może powstać lub powstało
uzależnienie. Zmiany społeczno - ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają rozpowszechnianiu
się mody na używanie środków psychoaktywnych. Wzrasta liczba eksperymentujących z narkotykami.
Szczególnie niepokojące jest zjawisko wzrostu zagrożenia narkomanią wśród młodzieży, panuje u nich błędny
pogląd , że krótkotrwałe i incydentalne zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do
uzależnienia .

Problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji psycheaktywnych mimo podejmowanych
od wielu lat działai'l mających na celu zwiększenie świadomości na temat konsekwencji nadużywania środków
psychaaktywnych stale utrzymuje tendencję wzrostową . Efektywność leczenia osób z grupy uzależnionych jest
niska, natomiast ryzyko wystąpienia u nich szkód zdrowotnych bardzo wysokie. Ponadto alkoholizm
i narkomania niesie za sobą wiele negatywnych skutków, takich jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość,
prostytucja, przemoc, bezdomność , hazard.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie i Mieście Drzewica na 2018 rok", zwany dalej Programem, określa gminną strategię
w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania
alkoholu i narkotyków. Realizację zadm'l z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorządy gmin art. 7 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 17r., poz. 1875), a zadania własne gminy wynikają
bezpośrednio z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkohol izmowi (Dz. U. z 20 16r., poz. 487).
Sposoby realizacji zadai'l zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości
prowadzenia określonych działai'l w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. Budowanie spójnej
strategii przeciwdziałania problemom uzależniei'l w Gminie Drzewica opiera się na systemowości
i konsekwentnym wdrażaniu działm'l profilaktycznych i terapeutycznych we współpracy z różnymi
środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie.
Działania

uzależnie11

te odzwierciedla niniejszy Program , który w sposób kompleksowy podejmuje problemy z obszaru
od napojów alkoholowych i środków psycheaktywnych oraz przemocy związanej z uzależnieniem.
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Przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały wskazówki wynikające z "Rekomendacji Pa!lstwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". Wykorzystano również publikację Krajowego Biura
ds. Zapobiegania Narkomanii pt. "Zasady tworzenia Gmi1mych Programów Przeciwdziałania Narkomanii ".

Podstawv pmwne
Obowiązek corocznego uchwalania mmeJszego Programu wynika wprost z art. 41 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 20 16r.,
poz. 487). Obowiązek ten wynika także z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2017 r. poz. 783, poz. 60, poz. 1458).

Cele pror:ramu
głównym

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz
Narkomanii jest zwiększenie działa!l profilaktycznych w szkołach , edukacja publiczna
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomocy w rodzinie, wzmocnienie działai'l w zakresie promocji
zdrowego stylu życia oraz zwiększenie dostępu do oferty pomocowej służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, innych uzależnie11 oraz przemocy domowej . W roku 2018 w/w cele główne będą kontynuacją
podjętych działai'l w latach poprzednich i planuje się je realizować poprzez następujące cele szczegółowe:
Celem

Przeciwd z iałania

(

l. Zapewnienie dzieciom i młodzieży
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej .

dostępu

do programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki

2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów

uzależniei'l

od alkoholu i narkotyków .

3. Zapewnienie pomocy opiekm1czej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem
i uzależnionych od alkoholu, narkotyków itp. m .in. poprzez organizację letniego wypoczynku,
finansowanie kosztów prowadzenia świetlic środowiskowych ( zakup materiałów, koszty wycieczek - wedh1g
wskazm1 oferty) .
uzależnienia

4. Zmniejszenie rozmiarów naruszei'l prawa na rynku alkoholowym .
5.

Zwiększenie

uzależnieniem

dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób
i współuzależnionych, członków ich rodzin .

6. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu
dzieci, młodzieży oraz dorosłych .

życia

oraz alternatywnych form

uzależnionych , zagrożonych

spędzania

czasu wolnego przez

7. Wzmacnianie kompetencji członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przepisów prawa, podejmowania interwencji w sytuacjach
problemowych poprzez organizowanie szkole11, wymianę doświadcze!l, monitorowanie i diagnozowanie sytuacji
związanej z rozmiarem uzależniei'l w gminie.

Zadania programul sposób iclz realizacji

(

Główne

zadania programu w

szczególności będą obejmować:

Cel

Zadania

Jednostki

Termin

realizujące

I
Zwiększenie dostępności

pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
i narkotyków oraz
dotkniętych przemocą

w rodzinie

·zakup materiałów informacyjnoedukacyjnych dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, szkół i innych instytucji
współpracujących z GKRPA,
·organizowanie szkole11 dla członków Gminnej
Komisji , pracowników Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i pedagogów
zajmujących się pomaganiem osobom
uzależnionym i innych patologii społecznych/
zakup drobnych artykułów żywnościowych
podczas realizacji szkoleń/
· współpraca z istniejącymi placówkami
i instytucjami mogącymi udzielić pomocy
osobom uzależnionym od alkoholu
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II
Udzielenie rodzinom,
w których występują
problemy alkoholowe
i narkotykowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie:

(

III
Prowadzenie
profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych
i przeciwdziałania
narkomani w szczególności
dla dzieci i młodzieży w tym
prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działai1
na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących

w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo wychowawczych
i socjoterapeutycznych

i narkotyków oraz osobom współuzależnionym
·wspieranie pracy Poradni Leczenia Uzależnie!1
w Opocznie
·motywowanie osób uzależnionych do podjęcia
dobrowolnego leczenia odwykowego,
·kierowanie osób uzależnionych na badanie
przez biegłego lekarza psychiatrę i biegłego
psychologa w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia i ustalenia leczenia
·kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego
w celu wydania orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu
·pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym /finansowanie
kolonii/
·przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
·wspieranie procedury Niebieska Karta
·współdziałanie z zespołem
interdyscyplinarnym działającym przy Urzędzie
Gminy i Miasta w Drzewicy
·udzielenie pomocy psychologicznej rodzicom
dzieci uzależnionych od narkotyków
·współpraca z instytucjami w zakresie
udzielania pomocy rodzinom z problemem
narkomanii
·Prowadzenie działa!1 w charakterze
edukacyjnym dla rodziców poprzez
dostarczanie informacji w postaci
ulotek/broszur o substancjach
psychaaktywnych i uzależnieniu
·finansowanie materiałów pomocniczych
i wyposażenia do działalności świetlic
wiejskich
·organizacja profilaktycznych kolonii letnich
dla dzieci i młodzieży
·podejmowanie działall edukacyjnych
skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działat1 kontrolnych
i interwencyjnych mających na celu
ograniczenie dostępności napojów
alkoholowych i przeciwdziałanie sprzedaży
alkoholu osobom poniżej 18 roku życia
·wspieranie działall realizowanych przez inne
podmioty ·
·dofinansowywanie szkole!'! w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii l
pedagodzy, nauczyciele/
·zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnoinformacyjnych na temat profilaktyki
i rozwiązywania problemów związanych
z zażywaniem narkotyków i innych substancji
o działaniu odurzającym
·wspieranie organizacji lokalnych imprez dla
dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl
życia wolny od nałogów oraz alternatywne
formy spędzania wolnego czasu
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·organizowanie spotkaJ) z osobami mogącymi
swoich własnych
traumatycznych przeżyć związanych
z uzależnieniem narkotykowym i alkoholowym
oraz ze znanymi postaciami cieszącymi się
powszechnym szacunkiem i autorytetem,
których stanowisko wobec alkoholu
i stosowania narkotyków i innych używekjest
wyważone i racjonalne
·dofinansowanie zakupu nagród, artykułów
biurowych, spożywczych i materiałów
informacyjno- edukacyjnych, niezbędnych do
realizacji szkolel'l, zajęć, konkursów, zawodów
sportowych i innych imprez o tematyce ściśle
powiązanej z problemem uzależniei1 ,
profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu
dać świadectwo

IV
Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszet1
i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych

GKRPA

Cały

rok

GKRPA
MGOPS
Policja

Cały

rok

GKRPA

Cały

rok

życia

(

V
Podejmowanie interwencji
w związku z naruszeniem
przepisów dotyczących
reklamy napojów
alkoholowych i zasad ich
sprzedaży ( art. 13 1 i 15
ustawy) ot·az występowania
przed sądem o charakterze
oskarżyciela publicznego

·wspieranie stowarzyszel'l, które realizują
zgodnie ze swoim statutem szczegółowe
zadania w obszarze profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz narkomanii
·wspieranie organizacji imprez integracyjnokulturalnych oraz rekreacyjno- sportowych,
których celem jest propagowanie idei
trzeźwości oraz zdrowego stylu życia
·dofinansowanie pomocy psychologiczno
prawnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa przy P.C.P.R w Opocznie
·prowadzenie działai'l edukacyjnych do
sprzedawców i właścicieli sklepów oraz lokali ,
w których prowadzi się sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych
·podejmowanie interwencji w związku
z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13 1 i art. 15 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
·prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu
sprzedaży

· zwiększenie

VI
Wspieranie zatrudnienia
socjalnego poprzez
organizowanie
i finansowanie centrów
integracji społecznej

nadzoru nad punktami
prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych
w zakresie sprzedaży alkoholu osobom
nieletnim
·opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych- zgodność
lokalizacji i punktu sprzedaży z uchwałami
Rady Gminy i Miasta, o której mowa
w art. I 2 ust. l i 2 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
·kierowanie mieszkai'lców gminy Drzewica, tj .
m.in. osób uzależnionych od alkoholu i osób
współuzależnionych do Centrum Integracji
Społecznej

·dofinansowanie bieżącej działalności Centrum
Integracji Społecznej "Zielone Światło"
w Opocznie
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Zasoby Gminy Drzewica !f zakresie
Drzewica.

rozwiązywania

problemów alkoholowych !1!!. terenie Gminy ! Miasta

Na terenie Gminy i Miasta Drzewica funkcjonują służby, które w zakresie swoich kompetencji
zadanie przeciwdziałać problemom alkoholowych. Przede wszystkim są to:
Rozwiązywania

a) Gminna Komisja

mają

za

Problemów Alkoholowych :!:!::: Drzewicy

Inicjuje działania w zakresie określonym wart. 4 1 ust. 3 ustawy oraz podejmuje czynności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, powodującej rozpad życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek
publiczny obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
b) Miejsko Gminny

Ośrodek

Pornocy Społecznej w Drzewicy

W placówce działa Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze, których głównym zadaniem jest
podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy
domowej. Ośrodek Pornocy Społecznej może składać również do GKRPA wnioski o podjęcie stosownych
kroków wobec osób nadużywających alkoholu oraz stosujących przemoc. Ponadto zajmuje się
kwalifikowaniem dzieci uczestniczących w organizowanym przez Gminę i Miasto Drzewica wypoczynku
letnim.

(

c) Posterunek Policji:!:!::: Drzewicy

Posterunek ma na celu aktywne przeciwdziałanie przestępczości i czynom chuligańskim, poprawę
publicznego na terenie Gminy i Miasta Drzewica i zapewnienie bezpieczeństwa dla jej
mieszkańców. Posterunek Policji w Drzewicy może składać do GKRPA wnioski o podjęcie stosownych
kroków wobec osób nadużywających alkoholu oraz stosujących przemoc. Z udziałem funkcjonariusza policji
odbywają się także organizowane przez GKRPA kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
porządku

d) Poradnia Leczenia

Uzależnień :!:!:::

Opocznie

Zajmuje się pomocą osobom uzależnionym. Personel PLU stanowią specjalista terapii uzależnień,
psycholog oraz psychiatra, którzy przeprowadzają badania psychiatryczne i psychologiczne w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu dla osób kierowanych na leczenie odwykowe. Osoby zgłaszające się do GKRPA na
rozmowę ostrzegawczo -motywacyjną kierowane są na terapię do Poradni Leczenia Uzależnień.
e) Placówki

oświatowe~

terenu gminy Drzewica

Obecnie wszystkie placówki oświatowe działające na terenie Gminy i Miasta Drzewica realizują zadania
prewencyjne, dotyczące zapobiegania problemom społecznym, w oparciu o szkolne programy profilaktyki,
zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty.
Działalność

Gminnej Komisji

Rozwiązywania

Problemów Alko/zolowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
a do jej zadań należy:

została powołana zarządzeniem

l . Inicjowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Opiniowanie projektów uchwał

Burmistrza,

wynikających

dotyczących:

a) Liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
b) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
c) Gminnego Programu
Narkomanii.

Profilaktyki

sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych,

i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz

3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na
w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

sprzedaż

Przeciwdziałania

napojów alkoholowych przeznaczonych do

spożycia

4. Podejmowanie

działań motywujących osobę uzależnioną

od alkoholu do

podjęcia

leczenia odwykowego.

5. Podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

uzależnionej

od alkoholu

obowiązku
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sprzedaży

6. Przeprowadzenie kontroli punktów

napojów alkoholowych.

skład

komisji wchodzą przede wszystkim przedstawiciele służb i instytucji,którzy w swoJeJ pracy
z problemami związanymi z alkoholem. W ramach działaó Komisji zrealizowano z povvodzeniem
szereg działaó zmierzających do ograniczenia liczby osób z czynną chorobą alkoholową oraz łagodzenia jej
skutków społecznych.
W

spotykają się

Zasadyfunkcjonowania! wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
l)

Udział członków komisji w organizowanych szkoleniach z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,
narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem podniesienia kompetencji zawodowych.

2)

Członkom

komisji przysh1guje wynagrodzenie za

3) Dla przewodniczącego Komisji ustala
brutto.
4) Dla członków komisji ustala
komisji.

c

się

się

za

każdy udział

każde

wynagrodzenie

w posiedzeniu i pracach komisji.

posiedzenie komisji wynagrodzenie w
wwysokości

120,00 zł brutto za

5) Za udział w przeprowadzeniu kontroli ( zgodnie z planem)
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w wysokości 120,00 zł brutto.
6) Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o

wysokości

każde

370,00

zł

odbyte posiedzenie

Przewodniczącemu
przysługuje

listę obecności wypłaca się

w

ciągu

Komisji oraz członkom
jednorazowe wynagrodzenie

14 dni od daty odbycia komisji.

Zasady finansowania Programu
l) Źródłem finansowania zadaó Programu są, zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki finansowe z budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie
z zezwoleó na sprzedaż napojów alkoholowych oraz mogą być to również inne środki z budżetu Gminy.

2) Środki , o których mowa w pkt. l gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 756- Rozdział 75618- Wpływy
z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw
3) Wydatki realizowane są w rozdziale
zwalczanie narkomanii.
4)

Szczegółowe zapotrzebowanie na
z Programu zatwierdza Burmistrz.

85154środki

Przeciwdziałanie

alkoholizmowi oraz w rozdziale 85153-

finansowe przeznaczone na

realizację

zadm1

wynikających

Postanowienia kolzcowe
l . Przez
2.
ds.

cały

okres realizacji Program

będzie podlegał

Bezpośrednią odpowiedzialność

Rozwiązywania

3. Nadzór nad
Przeciwdziałania

monitoringowi .

za koordynowanie i
Problemów Alkoholowych.

realizację

zadaó programu sprawuje Gminna Komisja

realizacją "Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Narkomanii w Gminie i Mieście Drzewica na 2018 r. sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta

Drzewica.
4. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy otrzyma roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu
w terminie do 31 marca 2019 roku .
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Załącznik

Nr 2 do

Uchwały

Nr XXXIII/254/20 17

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 29 listopada 20 17 r.

PLAN
Wydatkowania

Lp.
1
2

Obsługa

Komisji

środków Działu

85154 GKRP A na rok 2018

Nazwa wydatku
biurowe, wynagrodzenie, kontrole

materiały

punktów sprzedaży itp .
Leczenie odwykowe uzależ nionych (opinie lekarskie,

opłaty

Kwota
26 .000

zł

3.000

zł

15.000

zł

81 .000

zł

8.500

zł

10.000

zł

8.000

zł

sądowe)

3
4

(
5

6
7
8
9

Dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych opiekuńczo
-wychowawczych na terenie gminy
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży (kolonie letnie, działalność
świetlic wiejskich i szkolnych latem, kreowanie zdrowego stylu
życia dzieci i młodzieży)
Dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego w Opocznie, DotacjaMagazyn żywności, PCPR
Wydatki na działalność stowarzyszeó: Towarzystwo Walki
z Kalectwem, Uśmiech dziecka, Ostoja
Współorganizacja i dofinansowanie masowych imprez sportowych,
kulturalnych, festynów z elementami profilaktyki
Krajowe podróże służbowe
Profilaktyka narkomanii
RAZEM

500 zł
2.000 zł
154.000 zł

(
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Uzasadnieni e

Do

uchwały

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Drzewica
na 2018 rok.
1
Zgodnie z art. 4 ust. l ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) do zadai'J własnych gminy należy prowadzenie
działa11 związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób
uzależnionych od alkoholu, a także przeciwdziałanie narkomanii.
Realizacja powy ższych zadai'J jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Program jest kontynuacją zadat'1 realizowanych w Gminie Drzewica z lat poprzednich. Określa on lokalne
propozycje działai'J w zakresie zadal'l własnych , obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód
społecznych , wynikających z nadużywania alkoholu oraz związanych ze zjawiskiem przemocy.

(

Program jest adresowany do całej społeczności mieszkai'Jców Gminy i Miasta Drzewica, ze szczególnym
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osób współuzależnionych, osób z gryp ryzyka,
dzieci i młodzieży, a także osób zajmujących się problemami alkoholowymi i mirkomanii zawodowo.
uwzględnieniem

Głównym

zadaniem jest stworzenie warunków służących zmniejszaniu szkód społecznych i ekonomicznych
z nadużywaniem alkoholu i narkotyków a także zapobieganiu marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu uzależnionych i współuzależnionych mieszkal'lców Gminy i Miasta Drzewica.

związanych

Na

realizację

sprzedaż

zadati

są

przeznaczone

środki

uzyskiwane z

tytułu

wydawanych zezwolei'1 na

napojów alkoholowych.

Gminny Program na 20 l 8 rok
na terenie gminy.

został

opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami

występującymi

W związku z powyższym

podjęcie

w/w

uchwały należy uznać
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