
UCHWAŁA NR XIV /113/2016 

RADY GMINY l MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 26 stycznia 2016r. 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2015r. poz. 1515 poz. 1045, poz. 

1890) oraz art 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 rowychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015. poz. 1286 i poz. 1045) 
uchwala się co następuje: 

§l 

l. Zatwierdza się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2016r." obejmujący wykaz zadań oraz jednostki odpowiedzialne za 
realizację tego programu w brzmieniu nadanym w załączniku Nr l do niniejszej uchwały. 
2. Plan wydatkowania środków na realizację ww. programu stanowi załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§2 

l. Zadania i plan wydatkowania środków określone w § l będą realizowane do 31 grudnia 
2016r. 
2. Ustala się wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji dla Przewodniczącej w kwocie 
370,00 zł brutto i dla członków komisji w kwocie 120,00 zł brutto. 

§3 

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta do przedłożenia Radzie do dnia 30 kwietnia 2017 
roku sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2016r. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasta Kierownikowi Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy. 

§S 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik Nr l 
do Uchwały Nr XIV /113/2016 
z dnia 26 stycznia 2016 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKil ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK 

ZADANIA 

l. Zwiększanie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, rekomendowanie 
działania w ramach gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, kierowanie do punktów 
konsultacyjnych dla osób uzależnionych od 

alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom w których występują 
problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie 

- pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
-wspieranie procedury Niebieska Karta 
-współdziałanie z zespołem interdyscyplinarnym 
działającym przy Urzędzie Gminy i Miasta w 
Drzewicy. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii w szczególności 
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 

-organizacja profilaktycznych kolonii letnich dla 
dzieci i młodzieży . 

-wspieranie działań realizowanych przez inne 
podmioty. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Policja 
MGOPS 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Policja 
MGOPS 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Policja, MGOPS 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 



5. Prowadzenie postępowań zmierzających do Gminna Komisja Rozwiązywania 

orzeczenia o zastosowaniu obowiązku leczenia Problemów Alkoholowych 

odwykowego uzależnionych od alkoholu. Miejsko Gminny- Ośrodek Pornocy 

Społecznej, Policja 

6. Wypracowanie form współpracy oraz 

dofinansowanie pomocy psychologiczno- Gminna Komisja Rozwiązywania 

prawnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Problemów Alkoholowych 

Poradnictwa przy P.C.P.R w Opocznie. 

7. Opiniowanie wniosków o wydanie 

pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz 
kontrola punktów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania 

- oznakowanie sklepów Problemów Alkoholowych 

-zakaz sprzedaży nietrzeźwym, 

-zakaz sprzedaży nieletnim 

8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez Gminna Komisja Rozwiązywania 
organizowanie i finansowanie centrów Problemów Alkoholowych 

integracji społecznej. Miejsko- Gminny- Ośrodek Pornocy 

Społecznej. 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XIV /113/2016 

z dnia 26 stycznia 2016 r. 

P LA N 

wydatkowania środków Działu 85154 GKRPA na rok 2016 r. 

Nazwa wydatku Kwota 

Obsługa Kom isji /materiały biurowe, wynagrodzenie, . 20.000 
tel. Itp. kontrole punktów sprzedaży/ 

Leczenie odwykowe uzależnionych (opinie lekarskie, 3.000 
opłaty sądowe}. 

Dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych 15.000 
opiekuńczo- wychowawczych na terenie gminy. 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży (kolonie letnie, 86.000 
działalność świetlic wiejskich i szkolnych latem, 
kreowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży} 

Dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka 8.500 
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego w 

Opocznie, Dotacja- Magazyn żywności. 

Wydatki na działalność stowarzyszeń "Opoka", 10.000 
Towarzystwo Walki z Kalectwem, Uśmiech dziecka, 
Ostoja. 

Współorganizacja i dofinansowanie masowych imprez 8.000 
sportowych, kulturalnych, festynów z elementami 
profilaktyki. 

Krajowe podróże służbowe 500 

Profilaktyka narkomanii 2.000 

RAZEM 153.000 

Drzewicy 


