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ZARZĄDZENIE NR 28/2016 
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie preliminarza kosztów realizacji Gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2016 roku. 

Na podstawie § 16 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej 
w Drawsku Pomorskim z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii obowiązujących na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 
2016, zarządzam co następuje: 

§1.1. Przyjmuje się preliminarz kosztów realizacji Gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2016 roku w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Przyjmuje się preliminarz kosztów realizacji Gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2016 roku w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik Nr 1 do 
zarządzenia Nr 28/2016 

Burmistrza Drawska Pomorskiego 
z dnia 28 stycznia 2016 r. 

Preliminarz kosztów realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2016 roku 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Para 
graf 

Zadanie Kwota 

I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOSCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ 
I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

128.400 

/. utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki 86.000 
a) płaca gospodarza GCP (12 miesięcy x 950+ ZUS) 11.000 
b) czynsz, ogrzewanie, energia 63.000 
c) art. papiernicze, środki czystości 6.000 
d) telefon (w tym zaufania) 1.000 
e) doposażenie GCP 4.000 
f) usługi internetowe 1.000 
2. Wywiady środowiskowe (40 zl wywiad w mieście, 45zł wywiad na wsi) 2.000 
3. Badania lekarzy biegłych 7.000 
4. Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i wspóluzależnionych 4.000 
5. Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi 

(20 zł od osoby) 
4.000 

6. Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych 2.000 
7. Koszty utrzymania terapeuty 13.500 
8. Koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem 

sądowym 
3.100 

9. Koszty badań diagnostyczno - psychiatrycznych i psychologicznych 6.800 
II. UDZIELANIE RODZINOM W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ 

PROBLEMY UZALEŻNIEŃ POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I 
PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED 
PRZEMOCĄ W RODZINIE 

39.200 

/. Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym 200 
2. Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej 25.000 
3. Prowadzenie punktu inf.-konsultacyjnego dla ofiar przemocy 

w rodzinie (30 zł/godz.) 
11.000 

4. Szkolenia dla pracowników punktu 500 
5. Udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2.500 
III. 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 

206. 900 



POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUNCZO-
WYCHOWA WCZYCHI SOCJOTERAPEUTYCZNYCH 

/. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego 43.900 
a) płaca opiekuna 10.000 
b) ogrzewanie, energia energetyczna 17.000 
c) dożywianie 6.000 
d) zakup materiałów i wyposażenia 8.000 
e) opłata za telefon 1.200 
f) opłata za telefon 1.200 
g) Usługi kominiarskie 500 
2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania 

pomocy rodzinom 
6.000 

3. Prowadzenia profilaktycznej działalności w szkołach podstawowych, 
gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalych (realizacja programów 
profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja 
konkursów, turniejów) 

35.000 

4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin 
zagrożonych uzależnieniami 

96.000 

a) wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych na koloniach 19.000 
b) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych 60.000 
c) usługi transportowe 13.000 
d) zakup gadżetów i materiałów do zajęć 2.000 
e) zakup usług 2.000 
5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin 

patologicznych 
1.000 

6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II 14.500 
a) zakup nagród 8.000 
b) poczęstunek dla uczestników 2.000 
c) pozostałe wydatki 4.500 
7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Sport - Trzeźwość -

Rekreacja " 
2.000 

a) poczęstunek dla uczestników 1.000 
b) organizacja konkursów (materiały, nagrody) 500 
c) koszty transportu 500 
8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych 1.500 
a) zakup art. papierniczych 500 
b) zakup nagród 500 
c) usługa transportowa 500 
9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form 

Profilaktycznych 
7.000 

a) zakup art. papierniczych 1.000 
b) zakup nagród 5.000 
c) poczęstunek dla uczestników l.ópo 
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IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, 
STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCEJ 
ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W TYM: 
dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży 
zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.) 

2.000 

V. POZOSTAŁE WYDATKI 32.500 
1. Wynagrodzenie członków komisji 12.000 
2. Szkolenia członków komisji 3.000 
3. Kontrole sklepów 5.000 
4. Prenumerata czasopism 500 
5. Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych 500 
6. Szkolenia dla sprzedawców alkoholu 2.000 
7. Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli 5.500 
8. Wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych 4.000 

Ogółem wydatki: 409.000 zł. 
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Załącznik Nr 2 do 
zarządzenia Nr 28 /2016 

Burmistrza Drawska Pomorskiego 
z dnia 28 stycznia 2016 r. 

Preliminarz kosztów realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2016 roku 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

§1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 5.700 zł: 

1) prowadzenie punktu konsultacyjno-informaeyjnego dla osób z problemem 
narkotykowym - 5.500 zł, 

2) zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych- 200 zł. 
§2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomani, pomocy 
psychospołecznej i prawnej - 1.300 zł: 

1) pomoc prawna- 300 zł, 
2) ochrona i promocja zdrowia- l.OOOzł. 

§3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a 
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - 14.000 zł: 

1) organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom 
- 6.000 zł. 

2) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach (realizacja programów 
profilaktycznych prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów)- 6.000 zł, 

3) udział w ogólnopolskiej akcji „ Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 2.000 zł. 

Ogółem wydatki: 21.000 zł. 


