
B     U      R     M     I     S     T     Fi     Z
Drawska  Pomorskiego

ul.Gen.W.Slkorsklego  41
78-500  Drawsko  Pomorskle

teI      94-3633485:  fax_     94-3633113

ZARZADZENIE NR   29 /2017
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia  16 lutego 2017 r.

w    sprawie    preliminaIZa    lvydatk6w    realizacji    gminnego    programu    profilaktyki
i rozwiazywania problem6w  alkoholowych  oraz przeciwdzialania narkomanii w  gminie
Drawsko Pomorskie na rok 2017

Na podstawie §  16 ust. 2 zalapznika do uchwaly Nr XXVII/262/2017 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 201 7 r. w sprawie gminnego programu profllaktyki
i  rozwiqzywania  problem6w  alkoholo\vych   oraz   przeciwdzialania  narkomanii   w  gminie
Drawsko Pomorskie na rok 20 1 7, zarzqdza sic) co nastepuje:

?1.1.   Przyjmuje   sic   preliminarz   \vydatk6w   realizacji   gminnego   programu   profllalrtyki
i   rozwiqzywania  problem6w  a[koholo\vych  oraz  przeciwdzialania  narkomanii   w  gminie
Drawsko  Pomorskie  na  rok  2017  w  zakresie  przeciwdzialania  alkoholizmowi  w brzmieniu
okreSlonym w zalqczniku nr 1  do niniej szego zarzqdzenia.

2.    Przyjmuje    sic    preliminarz    \vydatk6w   realizacji    gminnego    programu    profilaktyki
i   rozwiapywania  problem6w  alkoholo\vych   oraz  przeciwdzialania  narkomanii   w  gminie
Drawsko   Pomorskie  na  rok  2017  w  zakresie  przeciwdzialania  narkomanii  w  brzmieniu
okreSlonym w zalapzniku ur 2 do niniejszego zarzqdzeria.

?2.     Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

_3.I fy:llSTl

nleuJ  P



Zalacznik Nr 1
do zarz?dzenia Nr 29/20 I 7

Burmistrza Drawska Pomorskiego
zdnia  16  lutego2017r.

PreliminaIZ lvydatk6w realizacji gminnego progI.amu PrOfilaktyki
i rozwiqzywania problem6w alkoholowych oraz pIZeCiWdZialania narkomanii w gminie

Drawsko Pomorskie na rok 2017
w zakresie przeciwdzialania alkohoLizmowi

Paragraf Zadanie Kwota

I. zwII!KSZENIE DOSTEPNOScI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I 101.300
REHABILITACYJNEJ DLA OS6B UZALEZNIONYCH

1. utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki 53.000

a) placa gospodarza GCP (12 miesiecy x 950+ ZUS) ll.000

b) czynsz, ogrzewanie, energia 20.000

c) art. papiemicze, Srodki czystoSci 6.000

d) telefon (w tym zaufinia) 1.000

e) usfugi intemetowe 1.000

n doposaZenie GCP 4.000

g) Zakup i obsluga alkomatu 10.000

2. Wywiady Srodowiskowe (40 zl vyywiad w mieScie, 45zl vyywiad 2.000
na wsi)

3. Badania lekarzy biegkych 7.000

4. Dofinansowanie terapii dla uzaleZnionych 4.000
i wsp6IuzaleZnionych

5. Przeprowadzanie rozm6w motywujqcych z osobami 4.000
uzaleZnionymi
(20 zl od osoby)

6. Zakup materiaI6w edukacyjno-informacyjnych 5.000

7. Koszty utrzymania terapeuty l5.000

8. Koszty skladania wniosk6w do sadu o objqcie postQPOWaniem 3.100

sadovym
9. Koszty badafi diagnostyczno - psychiatrycznych i 8.200

psycho logicznych

II. UDZIELANIE RODZINOM W KTaRYCH WYSTEPUJ4 PROBLEMY 44.700
uzALEZNIErd POMOCY PSYCHOSPOIIECZNEJ I PRAWNEJJ A W
szczEG6LNOScI OCHRONY PRZED PRZEMOC4 W RODZINIE

1. Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholovyym 200

2. Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profllaktyki 25.000
alko holowej

3. Prowadzenie punktu imf.-konsultacyjnego dla oflar PrZemOCy 15.000

w rodzinie (30 zI/godz.)
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4. Szkolenia dla pracownik6w punktu 2.000

5. Udzial w og6lnopolskiej akcji ,,Zachowaj TrzeZlvy UmysI,, 2.500

Ill. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAIJALNOScI 211.  500
INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE

ROZWIAZYWANIA PROBLEM6w ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAIANIA NARKOMANII, W SZCZEG6LNOScI DLA

DZIECI I MLODZIEZy, w TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH
zAJE€ SPORTOWYCH, A TAKZE DZIAIAN NA RZECZ

DOZywIANIA DZIECI UCZESTNICZACYCH W POZALEKCYJNYCH
PROGRAMACH OPIEKUrfuCZO-lMrCHOWAWCZYCH I

SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

1. Finansowanie Swietlicy opiekuhczej przy ul. Gierymskiego 44.900

a) placa opiekuna 10.000

b) o grzewanie , energia energetyczna 12.000

c) do2ywianie 10.000

d) zakup material6w i \vyposazenia 10.000

e) oplata za telefon 1.200

I) oplata za intemet 1.200

g) usfugi kominiarskie 500
2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania 6.000

pomocy rodzinom
3. Prowadzenia profilaktycznej dzialalnoSci w szkolach 35.600

podstawovyych, gimnazjum i szkolach ponadgimnazjalych
(realizacja program6w profllaktyCZnyCh, PreZentaCja SPektakli

teatralnych, organizacja konkurs6w, turniej6w)
4. Organizacja vyypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin 96.000

zagroZonych uzaleZnieniami
a) \vynagrodzenie opiekun6w zatrudnionych na kolohiach 19.000

b) flnansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimo\vych 60.000

c) usfugi transportowe 13.000

d) zakup gadzet6w i material6w do zale6 2.000

e) zakup us fug 2.000

5. Organizacja corocznych zawod6w wedkarskich dla dzieci 1.000

z rodzin patologicznych
6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawla II 14.500

a) zakup nagr6d 8.000

b) poczestunek dla uczestnik6w 2.000

c) pozostale wydatki 4.500

7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod haslem  "Sport - TrzeZwoS€ 2.000
- Rekreacja"

a) poczestunek dla uczestnik6w 1.000

b) organizacja konkurs6w (materialy, nagrody) 500
c) ko szty transportu 500

8. Organizacja miQdZySZkOInych spotkafi profllaktycznych 4.500

a) zakup art. papiemiczych 1.000



b) zakup nagr6d 3.000

c) usfuga transportowa 500
9. Organizacja Drawskiego Przeglqdu Artystycznych Form 7.000

Pro fllaktycznych
a) zakup art. papiemiczych 1.000

b) zakup nagr6d 5.000

c) poczestunek dla uczestnik6w 1.000

IV. wspoMAGANIE DZIALALNOScI INSTYTUCJI' STOWARZYSZEN I 2.000
os6B FIZYCZNYCH SLUZACEJ ROZWIAZYWANIU PROBLEM6w

uzALEZNIEir W TYM:        dofinansowanie inst)rfucji
dzialajacych na rzecz dzieci i mlodzieZy zagroZonych

patologiami spolecznymi (policja, oSrodek kultury i in.)

V. POZOSTAEE \^rYDATKI 30.500

1. Wynagrodzenie czlonk6w komisji 12.000

2. Szkolenia czlonk6w komisji 3.000

3. Kontrole sklep6w 5.000

4. Prenumerata czasopism 500

5. Zakup ksiaZek, kaset, materia16w papierniczych 500

6. Szkolenia dla sprzedawc6w alkoholu 2.000

7. Szkolenia dla pedagog6w i nauczycieli 3.500

8. Wykonanie diagnozy lokalnych zagroZeh spolecznych 4.000

Ogdiem wvdatki: 390.000 zI.
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Zalqc2nik Nr 2
do zarz?dzenia Nr 29 /20 I 7

Burmistrza Drawska Pomorskiego
zdnia  16  lutego2017r.

PreLiminarz lvydatk6w reaLizacji gminnego programu profilalrtyki
i rozwiazywania problem6w alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii w gminie

Drawsko Pomorshie na rok 2017
w zakresie przeciwdzialania narkomanii

§1.    Zwiekszenie    dostepno5ci    pomocy    terapeutycznej    i    rehabilitacyjnej    dla    os6b
uzaleZnionych i zagroZonych uzaleZnieniem - 5.700 zI:

I)   prowadzenie     puulrfu     konsultacyjno-informacyjnego     dla     os6b     z     problemem
narkotyko\vym - 5.500 zI,

2)   zakup material6w edckacyjno-informacyjnych-  200 zI.
§2.    Udzielanie    rodzinom,    w    kt6rych    lvystepuja    problemy    narkomani,    pomocy
psychospolecznej i prawnej - 1.300 zI:

I)   pomoc pra\una- 300 zI,
2)   ochrona i promocja zdrowia- 1.000zI.

§3.     Prowadzenie     profilaktycznej     dzialalnoSci     informacyjnej}     edukacyjnej     oraz
szkoleniowej  w  zakresie  rozwiqzywania  probLem6w  narkomanii,  w  szczeg6lnoSci  dla
dzieci  i  mlodzieZy)  w  tym  prowadzenie  zaje6  sportowo-  rekreacyjnych  dla  uczni6w,  a
takee dzialah na rzecz doZywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach
opiekuhczo-\vychowawczych i socjoterapeutycznych - 13.000 zl:

1 )   organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom
-5.000zI,

2)   prowadzenie    profllaktycznej     dzialalnoSci    w    szkolach    (realizacja    program6w
profilaktycznych prezentacja spektakli teatralnych, konkurs6w, tumiej6w)- 6.000 zI,

3)   udzial w og6lnopolskiej  akcji " Zachowaj TrzeZ\vy UmysI'' - 2.000 zI.

datki: 20.000 zI.
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