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UCHWAŁA NR XVIII/184/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 

2012 

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz. 
1238; z 2008 r. Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz.1175; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, 
poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690)i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007 r. 
Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz.753, Nr 98, poz. 817; z 2010 r. 
Nr 28, poz.146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1399, Nr 228, poz. 1486; z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105 poz. 
614, Nr 117, poz. 678, Nr 240, poz. 1431), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii obowiązujący na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2012 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/184/2012  

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim  

z dnia 26 stycznia 2012 r. 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii obowiązujący na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2012 

§ 11.  . Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii obowiązujący na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2012, zwany dalej 
„Programem”, jest kontynuacją zadań realizowanych w 2011 roku i w latach poprzednich. Zawiera spis zadań, 
które nakłada na gminy art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. 
Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz.1175; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857; z 2011 
r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, 
art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485; 
z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007 r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 
63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396, Nr 
228, poz. 1486; z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678, Nr 240, poz. 1431), zwanej dalej 
„ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii”. 

2. Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych 
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Program przedstawia zadania własne gminy 
wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, 
w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczanie 
dostępności do alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie 
negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie. 

Program zawiera równocześnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki narkomanii zapisane 
w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. 

§ 2. Diagnoza środowiska lokalnego 

1. Dla właściwego ukierunkowania podejmowanych działań związanych z rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych i narkomanii, konieczne jest przedstawienie mapy tych problemów oraz zasobów umożliwiających 
prowadzenie działalności profilaktycznej w tym zakresie. 

2. Diagnozę problemów alkoholowych i narkomanii w gminie Drawsko Pomorskie przeprowadzono w oparciu 
o dane za okres od stycznia do listopada 2011 r., pochodzące z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku 
Pomorskim, Straży Miejskiej, danych z gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim: 

1) gmina Drawsko Pomorskie liczy 16.871 mieszkańców, w tym 3.532 osób to dzieci i młodzież do 18 roku 
życia; 

2) ilość punktów sprzedaży alkoholu – 81; 

3) w punkcie informacyjno - konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym w omawianym okresie 
udzielono: 

- 250 porad dla osób uzależnionych, 

- 10 porad dla współmałżonków, 

- 28 porad dla dorosłych dzieci alkoholików, 

- dla 4 osób przeprowadzono badania psychologiczne w celu wydania opinii do sprawy sadowej, 

- przeprowadzono 6 spotkań dla całej rodziny, 



Id: D5968506-D4EF-4A1C-A8EC-427A27BFB890. Podpisany Strona 2

- odbyło się 25 spotkań w ramach zajęć edukacyjnych dla osób uzależnionych i 10 spotkań dla osób 
współuzależnionych, 

- skierowano 40 osób do Poradni Uzależnień w Drawsku Pomorskim w celu podjęcia terapii, 

- 45 osób uzależnionych objęto opieką wspierającą i 7 osób współuzależnionych. 

4) w punkcie informacyjno - konsultacyjnym dla osób z problemem narkotykowym zarejestrowano 67 osób, w 23 
przypadkach rezerwowano miejsce w poradniach, ośrodkach detoksykacyjnych i stacjonarnych placówkach 
lecznictwa odwykowego. Udzielono 39 porad telefonicznych. 

5) policja podejmowała 157 interwencji domowych związanych z użyciem przemocy domowej pod wpływem 
alkoholu. Miały miejsce naruszenia prawa, takie jak: znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną, groźby, 
naruszenia nietykalności cielesnej, kradzieże, włamania, kolizje drogowe itp., związane z nadużywaniem 
alkoholu. Zatrzymano 122 nietrzeźwych użytkowników dróg, 43 osobom zatrzymano prawo jazdy za 
kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu, ujawniono 135przestępstw popełnionych pod wpływem 
alkoholu, zatrzymano 14osób, które zakłócały porządek publiczny pod wpływem alkoholu, zatrzymano 40 osób 
do wytrzeźwienia, a osobom pijącym w miejscach publicznych udzielono 158 mandatów; 

6) w roku 2011 r. Straż Miejska podjęła 175interwencji związanych ze spożywaniem lub usiłowaniem 
spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem. Nałożono 161 mandatów karnych za 
spożywanie napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych, udzielono 20 pouczeń ustnych osobom 
usiłującym spożywać alkohol w takich miejscach. Do sądu grodzkiego skierowano 1 wniosek o ukaranie za 
spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych; 

7) w okresie od stycznia do listopada 2011 r. do ośrodka pomocy społecznej zgłosiło się 47 rodzin w tym19 ze 
wsi, łącznie 130 osób, w których jako jedną z przyczyn znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej rozpoznano 
nadmierne picie alkoholu u co najmniej jednego jej członka. Wśród rozmaitych form pracy socjalnej 
podejmowanej przez pracowników socjalnych z takimi rodzinami należy wymienić: poradnictwo prawne 
i psychologiczne udzielane członkom rodzin, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, kontakty z policją 
w sprawach przemocy domowej, współpraca z kuratorami i sądem do spraw nieletnich w przypadkach 
zaniedbań opiekuńczych wobec małoletnich dzieci; 

8) do punktu informacyjno - konsultacyjnego ds. przemocy w rodzinie zgłaszały się po porady prawne 
i psychologiczne osoby, których w różny sposób dotyczył problem przemocy w rodzinie – w kwestii tej 
przyjęto 52 osoby w tym 19 osób przychodziło kilkakrotnie: 

- 16 osób doznających przemocy, 

- 4 osoby stosujące przemoc, 

- 8 osób z problemem alkoholowym, 

- 12 świadków przemocy, 

- 3 dzieci doznających przemocy, 

- 6 osób z problemami emocjonalnymi w tym z depresją, 

- 1 zdiagnozowana psychoza, 

- 2 DDA, 

Udzielono 85 porad, odbyło się 21 spotkań terapeutycznych, 5 osób objęto terapią psychologiczną – (43 
kobiety, 7 mężczyzn, 2 rodziny). 

Liczba dyżurów: 

- 35 – psycholog, 

- 44 - pracownik socjalny. 

9) do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 23wnioski o skierowanie na 
leczenie odwykowe, komisja przeprowadziła 45rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, do 
biegłych orzekających o stopniu uzależnienia od alkoholu skierowano 15 osób, z terapii w ośrodkach 
stacjonarnych skorzystały 34 osoby. 
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3. Na terenie gminy Drawsko Pomorskie istnieją instytucje, które zajmują się problemami uzależnień oraz 
problemem przemocy. Są to w szczególności: 

1) gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, 

2) Gminne Centrum Profilaktyki, 

3) punkt informacyjno - konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, 

4) punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym, 

5) punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym, 

6) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, 

7) Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim, 

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, 

9) Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim, 

10) placówki oświatowe, 

11) świetlice środowiskowe, 

12) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Przystań”. 

§ 3. Wyznacza się następujące cele strategiczne Programu: 

1) zmniejszenie rozmiaru istniejących problemów alkoholowych, narkomanii oraz problemów związanych 
z ochroną ofiar przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 
i upowszechnienie informacji o miejscach i placówkach, gdzie taką pomoc można uzyskać. 

2) zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy poprzez prowadzenie 
działań edukacyjno-informacyjnych i profilaktycznych wśród dzieci młodzieży i dorosłych mieszkańców 
miasta. 

3) usprawnienie działania lokalnego systemu współpracy i uskutecznienie przepływu informacji między 
placówkami i organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholizmu, narkomanii i przemocy. 

§ 4. Wyznacza się następujące zadania do realizacji: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz dla ofiar przemocy w rodzinie: 

a) prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od 
alkoholu i narkotyków i ofiar przemocy z dyżurami specjalistów, 

b) dofinansowanie lub finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych osobom zajmujących się profilaktyką 
i leczeniem uzależnień, 

c) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie, 

d) utrzymywanie bazy lokalowej Gminnego Centrum Profilaktyki, 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej 
i prawnej : 

a) finansowanie funkcjonowania sześciu świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym, 

- świetlica w Gminnym Centrum Profilaktyki, 

- świetlica przy ul. Gierymskiego, 

- świetlice we wsi Zarańsko, Suliszewo, Gudowo i Nętno, 

b) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, 
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c) prowadzenie postępowań administracyjnych zgłaszanych do gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych osób nadużywających alkoholu, zlecanie wywiadów środowiskowych, kontakt z ośrodkiem 
pomocy społecznej i Policją, rozmowy profilaktyczne i motywujące do podjęcia abstynencji, kierowanie na 
badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie do sądów wniosków o zobowiązanie 
do poddania się leczeniu odwykowemu, 

3) 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 i kontraktu socjalnego, 

4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych 
i socjoterapeutycznych: 

a) finansowanie programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych 
w ramach szkolnych programów profilaktyki, 

b) realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego i socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym w ramach akcji wypoczynku letniego i zimowego, 

c) organizowanie i przeprowadzenie imprez kulturalnych promujących trzeźwy styl życia i integrujących 
środowiska patologiczne ze społeczeństwem, 

d) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, 
skierowanych do grup rówieśniczych, np. aktywizacja wolontariatu, 

e) udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych, skierowanych do 
różnych grup odbiorców (konferencje, szkolenia, warsztaty), 

f) wykonanie i zakup materiałów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych oraz promocyjnych, np.: prasa 
i książki specjalistyczne, broszury, plakaty, nagrody w konkursach i zawodach oraz inne materiały 
informacyjne, edukacyjne i promocyjne, 

g) promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w szczególności zajęć 
sportowych poprzez wspieranie uczniowskich klubów sportowych i innych organizacji sportowych 
promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, działających na rzecz dzieci i młodzieży, 

h) diagnoza środowiska lokalnego pod kątem określenia rozmiaru zjawiska alkoholizmu, narkomanii 
i przemocy w rodzinie. 

5) wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych, narkomanii: 

a) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, promowanie ciekawych projektów 
i inicjatyw społecznych, 

b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działalności samopomocowych grup 
wsparcia AA (nieodpłatne udostępnienie lokalu, zakup materiałów edukacyjnych, finansowanie kursów, 
szkoleń dla członków tych grup, udziału w warsztatach terapeutycznych, organizacja imprez integracyjnych 
i okolicznościowych). 

6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 
o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 

a) analiza obowiązujących przepisów prawa lokalnego dotyczących ustaleń liczby punktów sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alkoholowych, 

b) kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych; współpraca w zakresie kontroli tych punktów ze 
Strażą Miejską i Komendą Powiatową Policji w Drawsku Pomorskim, 

c) podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych. 

7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej: 
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- monitorowanie skali problemów związanych z wykluczeniem społecznym. 

§ 5. Realizatorzy Programu: 

1) gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych działająca w zakresie: 

a) inicjowania i koordynowania polityki gminy wobec problemów alkoholowych, 

b) wydawania opinii w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

c) prowadzenia kontroli przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych; 

1) inne podmioty, którym zlecane są zadania Programu, a w szczególności organizacje pozarządowe. 

§ 6. 1. Źródła i zasady finansowania Programu: 

1) źródłem finansowania zadań Programu są dochody gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych; 

2) zadania realizowane w ramach Programu mogą być również finansowane z dotacji celowych oraz Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także z innych źródeł; 

3) darowizny, zapisy i inne wpływy od osób prawnych i fizycznych. 

2. Koszty realizacji Programu określa preliminarz kosztów realizacji Programu na rok 2012.  

§ 7. 1. Sposoby realizacji Programu – koordynację działań związanych z realizacją zadań własnych gminy 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zawartych w Programie prowadzi 
Referat Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim. 

2. Dopuszcza się możliwość wprowadzania do Programu korekt wynikających z pojawiających się na bieżąco 
potrzeb, koniecznych do prawidłowej jego realizacji. 

§ 8. Kontrola efektywności realizacji Programu: 

1) podmioty realizujące zadania w ramach Programu zobowiązane są do przedstawiania planów i sprawozdań 
oraz przeprowadzania ewaluacji rezultatów swojej działalności w myśl odrębnych przepisów; 

2) sprawozdanie z realizacji programu przygotowuje Referat Spraw Społecznych 

w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim wraz z gminną 

komisją rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3) aktualizacja i gromadzenie informacji dotyczącej popełnienia przestępstw pod wpływem alkoholu i środków 
odurzających; 

4) aktualizacja informacji o skali pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu, narkomanii; 

5) aktualizacja informacji o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w gminie. 

§ 9. Oczekiwany efekt Programu - zmiana świadomości społeczeństwa w odniesieniu do problemów 
alkoholowych, a szczególnie podejmowanie działań przeciwko spożywaniu alkoholu przez nieletnich. 

§ 10. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych i wynikających z narkomanii, zwanej dalej „komisją”: 

1) postanawia się, że posiedzenia komisji odbywać się będą nie rzadziej niż jedno 
w miesiącu; 

2) wysokość wynagrodzenia członków komisji ustala się w kwocie 150 zł brutto za każde posiedzenie komisji, 
w którym uczestniczył członek komisji; 

3) warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest potwierdzenie udziału w posiedzeniu na liście obecności; 

4) posiedzenia komisji odbywać się będą po godzinie piętnastej; 

5) za przeprowadzone kontrole placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych członkowie komisji 
będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto za jeden dzień kontroli. 


