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z dnia 2 lutego 2018 I.

w    SPI.awie    PreliminaI.Zfl    kOSZt6w    realizacji    gminnego    programu    profilaktyki
i rozwiazywania problem6w alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii w gminie
Drawsko Pomorskie na rok 2018

Na podstawie?  16  ust.  2  zalapznika do uchwaly Nr LIV/398/2018  Rady Miejskiej
w Drawsrfu Pomorskim z dnia 3 1 styc2nia 20 1 8 I. w sprawie gminnego programu profllcktyki
i  rozwiazywania  problem6w  alkoholovych  oraz  przeciwdzialania  narkomanii  w  gminie
Drawsko Pomorskie na rok 20 1 8, zarzqdzam co nastepuje:

§1.1.   Przyjmuje   si?   preliminarz   koszt6w   realizacji   gminnego   programu   profllalrtyki
i  rozwiqzywania  problem6w  alkoholo`vych  oraz  przeciwdzialania  narkomanii  w  gminie
Drawsko Pomorskie na rok 2018  w zakresie przeciwdzialania alkoholirmowi w brrmieniu

r       okreslonym w zalapzniku Nr 1 do hiniejszego zarzadzenia'

2. Przyjmuj e si? preliminarz kosztow realizacj i gminnego programu profllaktyki
i rozwiazywania problem6w alkoholo`vych oraz przeciwdzialania narkomanii w gminie
Drawsko Pomorskie na rok 20 1 8 w zakresie przeciwdzialania narkomanii w brzmieniu
okreSlonym w zalapzmiku Nr 2 do niriej szego zarzadzenia.

§2.    Zarzadzenie wchodzi w dycie z dniem podjecia.



Zalacznik Nr I do zarzadzenia Nr 37/2018
Burmi strza Drawska Pomorskiego

z dnia 2 1utego 2018 I.

Preliminarz koszt6w realizflcji gminmego programu profilaktyki
i rozwiqzywania problem6w alkohololvych oI.aZ PI.ZeCiWdZialania narkomanii w gminie

Drawsko Pomorskie na rok 2018
w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi.

Paragraf Zadarie Kwota

I. 1 05.300ZWIIIKSZENIE DOSTEPNOSCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I
REHABILITACYJNEJ DLA OS6B UZALEZNIONY|H

1. utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki 53.000
a) placa gospodarza GCP (12 miesiecy x 950+ ZUS) 15.000
b) cz)msz, ogrzewarie, energia 20.000
c) art. papiemicze, Srodki czystoSci 8.000
d) telefon (w tym zaufania) 2.000
e) usfugi intemetowe 2.000
D doposaZenie GCP 6.000
2. Wywiady 5rodowiskowe (40 zl wywiad w mie5cie, 45zl wywiad 3.000

na wsi)
3. Badania lekarzy bieglych 7.000
4. Dofinansowanie terapii dla uzaleZnionych 6.000

i wsp6IuzaleZnionych
5. Przeprowadzanie rozm6w motywujacych z osobami 4. 000

uz aleZni onymi
(20 z| od osoby)

6. Zakup material6w edukacyjno-informacyjnych 5. 000
7. Koszty utrzymania terapeuty 15.000

8. Koszty skladania vlmiOSk6w do sadu o objQCie POStqPOWaniem 3.100
sadowym

9. Koszty badah diagnostyczno - psychiatrycznych i 9.200
p sych a logi cznych

IT. 44. 700UDZIELANIE RODZINOM W KTORYCH WYSTEPUIA PROBLEMY
UZALEZNIEN POMOCY PSYCHOSPOEECZNEJ I PRAWNEJJ A W
szczEG6LNO5cI OCHRONY PRZED PRZEMOC4 W RODZINIE

1. Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym 200
2. Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaREyki 25.000

alkoholowej
3. ProwEldZenie Punkeu imf.-kOnSultaeyjnegO dla Ofiar PrZemOCy 15.000

w rodzinie (30 zI/godz,)
4* Szkelenia dla, pracciAmik&W P.unktu 2*0`ee. `

5. Udzial w og61nopolskiej akcji "Zachowaj TrzeZlny UmysI" 2.500
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/

214. 500PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAZALNOSCI
INFORMACYJNEJ I EDURACYJNEJ W ZAKRESIE

ROZWIAZY\^IANIA PRO BLEM6w ALE(OHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAIANIA NARKOMANII, W SZCZEG6LNOScI DLA

DZIECI I MEODZIEZy, w TYM PROWADZ.ENIE POZALEREtryNYCH
zAJE€ SPORTOWYCH, A IAKZE DZIAIArfu NA RZECZ

DOZywIANIA DZIECI UCZESTNICZACYCH W POZAIJEKCYJNYCH
PROGRAMACH OPIEKUNCZO-VInrCHOWAWCZYCH I

SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

1. Finansowanie 5wietlicy opiekuriczej przy ul. Gierymskiego 39.900
a) utaca opiekun 10.000
b) ogrzewanie, energia energetyczna 12.000
c) zakup material6w i lvyposa2enia 15.000
a) oplata za telefon 1.200
e) oplata za intemet 1.200
I) ustugi kominiarski e 500
2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania 6.000

pomocy rodzinom
3. Prowadzenia profilalrtyrcznej dzialalnoSci w szkolach 43_600

podstawovyych, gimnazjum i szkolach p onadgimnazjalych
(realizacj a program6w profilalrtyrcznych, prezentacja spektakli

teatralnych, organizacja konkurs6w, turniej 6w)
4. Organizacja wypocz]mku letniego i zimowego dzieci z rodzin 96.000

zagroZonych uzaleZnieniami
a) w)magrodzenie opiekun6w zatrudnionych na koloniach 19.000
b) finausowanie pob]rfu dzieci na koloniach letnich i feriach zimorvych 60.000
c) uslugi transportowe 13.000

d) zarfup gadret6w i material6w do zaje6 2.000
e) zakup usfug 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) poczestunck dla uczesthik6w 2.000
a) pozostale wydatki 4.500
7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod haslem "Sport - TrzeZwo5€ 2.000

- Rekreacja"

a) poczestunek dla uczesrfuk6w 1.000
b) organizacj a konkurs6w (materialy, nagrody) 500
c) ko szty transp orfu 500
8. Organizacja miqdzyszkolnych spotkafi profilaktycznych 4.500

a) zakup art. papiemiczych 1.000
b) zakup nagr6d 3.000
c) usluga transp ortowa 500

C\



9. Organizacja Drawskiego Przegladu Artystycznych Form 7.000
P ro fi laktycznych

a) zakup art. papiemiczych 1.000

b) zakup nagr6d 5.000

c) poczestunek dla uczestnik6w 1.000

IV. wspoMAGANIE DZIAIALNOScI INSTIITUCJI, STOWARZYSZEN I 2.000
os6B FIZYCZNYCH SLUZ4CEJ ROZWI4ZYWANIU PROBLEM6w

UZALEZNIEN w TYM:        dofinansowanie instyrfulcji dziatajqcych
na rzecz dzieci i mlodzieZy zagroZonych patobgiami

spoleczn)rmi (policja, oSrodek fultury i inI)

V. PO ZOSTAIIE \^rYDATKI 31.500

I. Wynagrodzenie czlonk6w komisji 12.000

2. Szkolenia czlonk6w komisji 3.000

3. Kontrole sklep6w 6.000

4. Prenumerata czasopism 500

5. Zakup ksiqZek, kaset, materiaI6w 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

Og6Iem wvdatki: 398.000 zI.



Zalacznik Nr 2 do zarzadzenia Nr 37 /2018
Burmistrza Drawska Pomorskiego

z dnia 2 lutego 2018 r.

Preliminarz koszt6w realizacji gminnego programu profilaktyki
i rozwiazywania problem6w alkohololvych oraz przeciwdzialania narkomanii w gminie

Drawsko Pomorskie na rok 2018
w zakresie przeciwdzialania narkomanii.

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

1)   prowadzenie     punktu     konsultacyjno-infiormacyjnego     dla     os6b     z     problemem
narkotyko\vym - 5.500 zI,

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

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

§3.    Prowadzenie    profilaktycznej     dzialalnoSci    informacyjnej?    edukacyjnej     oraz
szkoleniowej  w  zakresie  rozwiazywania  problem6w  narkomanii,  w  szczeg6lnoSci  dla
dzieci  i  mlodziedy9  W  tym  PrOWadZenie  Zaje€  SPOrtOWO-  rekreaCyjnyCh  dla  uCZni6w)  a
takee dzialari na rzecz doZywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych programach
opiekuhczo-lvychowawczych i socjoterapeutycznych - 13.000 zI:

1 )   organizacj a debat, konferencji, kampahii w zckresie udzielania pomocy rodzinom
-5.000zl,

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

3)   udzial w og6lnopolskiej akcji ,, Zachowaj TrzeZ`vy Umys1" - 2.000 zI`

Og6Iem lvydatki: 20.000 zI.


