
ZARZĄDZENIE NR 137 /2019 
BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 3 grudnia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Drzewica 

na 2020 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XLIV /331/2018 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 
27 września 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Drzewica na 
2020 rok, zwanego dalej „Programem", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 3 do 17 grudnia 2019 roku po wcześniejszym 

powiadomieniu organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 3. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu Programu w formie 
pisemnej na formularzu zgłaszania opinii, który stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia. Formularz należy 
przesłać na adres mailowy Urzędu: ugm@drzewica.pl, lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drzewicy, 
w pokoju nr 10 przy ul. Stanisława Staszica 22. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Wstęp 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... . „ .. 

Rady Miejskiej w Drzewicy 

z dnia .................. .. ... . ..... . 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Drzewica na rok 2020 

„ Jedynie Judzie trzeźwi mogą budować szczęśliwe społeczeństwo 
oraz zapewnić sobie pomyślną teraźniejszość i dobrą przyszłość. 

Trzeźwość jest warunkiem solidnego wychowania i odpowiedzialnego 

postępowania. Jest też warunkiem bycia dojrzałym człowiekiem, 
który racjonalnie myśli, uczciwie pracuje, mądrze kocha 

i dba o dobro wspólne w Ojczyźnie." 

(Wstęp do Narodowego Programu Trzeźwości- Warszawa 2018 r.) 

Używanie alkoholu i narkotyków powoduje duże szkody zdrowotne i społeczne. Koniecznym staje się 
więc podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia popytu i podaży tych środków, a także 
działań mających na celu redukcję szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania 
substancji psychoaktywnych. Szczególnie istotne jest, aby działania takie podejmowane były już na 
poziomie lokalnym. 
Nadużywanie alkoholu powoduje nie tylko szkody zdrowotne, ale również społeczne, takie jak: 
naruszenie zasad bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc 
w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. 
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, określają 

obowiązek organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
podejmowania działań zamierzających do ograniczenia spożywania środków psychoaktywnych, 
a także wspierania przedsięwzięć temu służących. Ustawodawca określił kierunki polityki wobec 
problemów alkoholowych i narkotykowych, wskazał zadania z tego zakresu i ich źródła finansowania 
oraz podmioty odpowiedzialne za ich koordynację. 
Zadania te obejmują m.in.: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków; 

• udzielenie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od środków 

psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą 

w rodzinie; 
• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych; 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii; 

• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy 
napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży; 

• wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej; 

• udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, 

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym 
tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej; 

• prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 



Zadania w obszarze uzależnień realizują następujące podmioty: 

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drzewicy 
Podejmuje czynności zamierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, kontrole dotyczące 

przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, opiniowanie lokalizacji 
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zgodnie z zasadami usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych określonymi w uchwale rady Gminy i Miasta 
w Drzewicy Nr XL/313/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Drzewica 
i zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Drzewica miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych 

b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 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. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 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 Drzewica wypoczynku letnim. 

c) Posterunek Policji w Drzewicy 
Posterunek ma na celu aktywne przeciwdziałanie przestępczości i czynom chuligańskim, 
poprawę porządku publicznego na terenie Gminy 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. 

d) Poradnia Leczenia Uzależnień w 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 z terenu gminy Drzewica 

Obecnie wszystkie placówki oświatowe działające na terenie Gminy Drzewica realizują 

zadania prewencyjne, dotyczące zapobiegania problemom społecznym, w oparciu o szkolne 
programy profilaktyki, zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty. 

Adresaci programu 
Oferta programu skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Drzewica, w szczególności 
do wybranych grup - osób uzależnionych, bądź zagrożonych uzależnieniami, ich rodzin, osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie, jak również dzieci i młodzieży drzewickich przedszkoli i szkół. 
Adresaci Programu są zróżnicowani ze względu na rodzaje profilaktyki, jakie są stosowane do 
konkretnej grupy odbiorców. Cele programu będą realizowane w poszczególnych obszarach: 
- profilaktyki uniwersalnej: adresowanej do wszystkich mieszkańców Gminy Drzewica ( dzieci, 
młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów 
związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; 
- profilaktyki selektywnej: adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku występowania 

problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; 
- profilaktyki wskazującej - adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne symptomy 
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryteriów 
diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; 



- terapii - obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem, 

realizacji m.in. programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, pijących ryzykownie i 
szkodliwie, dla współuzależnionych; 
- rehabilitacji - obejmującej osoby uzależnione, realizacja programu readaptacji poprzez wsparcie 
psychologiczne. 

Zadania vrof!ramu i svosób ich realizacii 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od 
alkoholu 

Zadania Jednostki Termin 
realizuiace 

• zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych, szkół i innych instytucji 
współpracujących z GKRPA, 

• organizowanie szkoleń dla członków GKRPA, pracowników 
Przewodnicząca 1-XII 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pedagogów GKRPA 2020 r 
zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym i innych Dyrektorzy 
patologii społecznych/ zakup drobnych artykułów Placówek 
żywnościowych podczas realizacji szkoleń/ Oświatowych 

• współpraca z istniejącymi placówkami i instytucjami Policja MGOPS 

mogącymi udzielić pomocy osobom uzależnionym od 
alkoholu i narkotyków oraz osobom współuzależnionym 

• wspieranie pracy Poradni Leczenia Uzależnień w Opocznie 

• wnioskowanie o leczenie na podstawie zgromadzonej 
dokumentacji, wywiadów środowiskowych, danych z Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podań 

• wspieranie różnych form działań terapeutycznych 
skierowanych do rodzin ( DDA- dorosłe dzieci alkoholików) 

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

• 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 Przewodnicząca 1-XII 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej GKRPA 2020r 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu Dyrektorzy 

pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem 
Placówek • Oświatowych 

alkoholowym /finansowanie kolonii/ Policja 
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie MGOPS 

• wspieranie procedury Niebieska Karta 

• współdziałanie z zespołem interdyscyplinarnym działającym 
przy Urzędzie Miejskim w Drzewicy 



• udzielenie pomocy psychologicznej rodzicom dzieci 
uzależnionych od narkotyków 

• współpraca z instytucjami w zakresie udzielania pomocy 
rodzinom z problemem narkomanii 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla 
dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -
wvchowawczvch i socioterapeutvcznvch 

• finansowanie materiałów pomocniczych i wyposażenia do 
działalności świetlic wiejskich 

• organizacja profilaktycznych kolonii letnich dla dzieci i 
młodzieży 

• podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do 
sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań 
kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie 
dostępności napojów alkoholowych i przeciwdziałanie 
sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia 

• wspieranie działań realizowanych przez inne podmioty 
• dofinansowywanie szkoleń w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii I pedagodzy, nauczyciele/ 
• zakup i dystrybucja materiałów edukacyjno - informacyjnych 

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 

• organizowanie spotkań z osobami mogącymi dać świadectwo 
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 używek jest wyważone i racjonalne 

GKRPA 
Policja 

MGOPS 

1-XII 
2020 r 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych 

• dofinansowanie zakupu nagród, artykułów biurowych, 
spożywczych i materiałów informacyjno - edukacyjnych, 
niezbędnych do realizacji szkoleń, zajęć, konkursów, 
zawodów sportowych i innych imprez o tematyce ściśle 
powiązanej z problemem uzależnień, profilaktyki oraz 
promocji zdrowego stylu życia 

• wspieranie stowarzyszeń, które realizują zgodnie ze swoim 
statutem szczegółowe zadania w obszarze profilaktyki 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii 

• wspieranie organizacji imprez integracyjno - kulturalnych 
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 

Przewodnicząca I - XII 
GKRPA 2020r 



Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy 
napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (art. 131 i 15 ustawy) oraz występowania 

przed sądem o charakterze oskarżvciela publicznego 

• prowadzenie działań 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 GKRPA 1-XII 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2020 r 

• prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży i w miejscu sprzedaży 

• zwiększenie 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. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej 

• kierowanie mieszkańców gminy Drzewica, tj. m.in. osób 
uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych do 
Centrum Integracji Społecznej GKRPA 1-XII 

• dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Integracji 2020 r 
Społecznej „ Zielone Światło" w Opocznie 

Gminna Komisja Rozwiązvwania Problemów Alkolzolowvch 
1) Zadania realizowane przez GKRPA (nie związane z prowadzeniem postepowań wobec osób 

uzależnionych od alkoholu): 
a) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 
b) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, 
c) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

określonej we wniosku o zezwolenie z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży o podawania 
napojów alkoholowych określonymi w uchwale rady Gminy i Miasta 

2) Wydatki związane z funkcjonowanie GKRPA ponoszone w ramach Programu: 
a) wynagrodzenie dla biegłych, 
b) opłaty sądowe, 

c) korespondencja, 
d) krajowe podróże służbowe członków GKRPA, związane ze szkoleniami, 
e) szkolenia członków GKRPA, 
f) wynagrodzenia członków GKRPA. 

3) Zasady wynagradzania członków GKRPA: 
a) członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za każdy udział w posiedzeniu 

i pracach komisji. 
b) dla przewodniczącego Komisji ustala się za każde posiedzenie komisji wynagrodzenie 

w wysokości 400 zł brutto. 



c) dla członków komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 150,- zł brutto za każde odbyte 
posiedzenie komisji. 

d) za udział w przeprowadzeniu kontroli (zgodnie z planem) Przewodniczącemu Komisji oraz 
członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 

jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 120,- zł brutto. 
e) wynagrodzenie wyliczone w oparciu o listę obecności wypłaca się w ciągu 14 dni od daty 

odbycia komisji. 

W skład komisji wchodzą przede wszystkim przedstawiciele służb i instytucji, którzy w swojej pracy 
spotykają się z problemami związanymi z alkoholem. W ramach działań Komisji zrealizowano 
z powodzeniem szereg działań zmierzających do ograniczenia liczby osób z czynną chorobą 

alkoholową oraz łagodzenia jej skutków społecznych. 

Zasadv finansowania Programu 

1) Źródłem finansowania zadań Programu na 2020r są, środki finansowe pochodzące z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „korkowego" zgodnie z art. 182 

ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
2) Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na realizację zadań 

wynikających z Programu zatwierdza Burmistrz. 

Postanowienia końcowe 

1. Przez cały okres realizacji Program będzie podlegał monitoringowi. 
2. Bezpośrednią odpowiedzialność za koordynowanie i realizację zadań programu sprawuje 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
3. Nadzór nad realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drzewica na 2020 r. sprawuje 
Burmistrz Drzewicy. 

4. Rada Miejska w Drzewicy otrzyma roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu 
w terminie do 31 marca 2021 roku. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...... . . 
Rady Miejskiej w Drzewicy 
z dnia .. . ......... . ................ . 

PLAN 
Wydatkowania środków Działu 85154 GKRP A na rok 2020 

Nazwa wydatku Kwota 
Obsługa Komisji materiały biurowe, wynagrodzenie, szkolenia, 32.500 zł 
kontrole punktów sprzedaży/ itp. 
Leczenie odwykowe uzależnionych ( opinie lekarskie, opłaty 3.000 zł 
sądowe) 

Dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych 10.000 zł 
opiekuńczo - wychowawczych na terenie gminy 
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży ( kolonie letnie, 50.000 zł 
działalność świetlic wiejskich i szkolnych latem, kreowanie 
zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży) 
Dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji 7.000 zł 
Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego w Opocznie, PCPR 
Wydatki na działalność stowarzyszeń 9.000 zł 
Współorganizacja i dofinansowanie masowych imprez 8.000 zł 
sportowych, kulturalnych, festynów z elementami profilaktyki 
Krąjowe podróże służbowe 500 zł 
Profilaktyka narkomanii 2.000 zł 
RAZEM 122.000 zł 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Drzewicy 

Dorota Maria Wiktorowicz 



Załącznik nr 2 
Do zarządzenia nr 137/2019 

Burmistrza Drzewicy z dnia 3 grudnia 2019 r. 

Formularz zgłoszenia opinii 

1. Pełna nazwa organizacji, adres siedziby organizacji 

2. Tytuł aktu prawnego podlegającego konsultacji 

3. Opinia organizacji 

(pieczęć organizacji) (data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
organizacji) 


