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Sprawozdanie 

z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w roku 2019 

Gminy Rawa Mazowiecka 
 

 

 
 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

należy do zadań własnych gminy, które reguluje ustawa: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Realizacja tych zadań w 2019 prowadzona była  w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

uchwalanego  przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka uchwałą Nr. III.16.18 z dnia 14 grudnia 2018 r. Program stanowił integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych.  

W programie uwzględniono  cele operacyjne dotyczące profilaktyki  i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym 

Programie Zdrowia. 

Realizacja tego programu nie była by możliwa bez współpracy z instytucjami i osobami działającymi w obszarach będących w zainteresowaniu niniejszego programu tj. 

 

1)  Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, 

2) Poradnią Odwykową oraz Zapobiegania  i Zwalczania Uzależnień, 

3) Policją, 

4) Kuratorami sądowymi, 

5) Samorządem  gminnym, 

6) Organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie gminy i miasta Rawa Mazowiecka, 

7) Zespołem Interdyscyplinarnym, 

8) Gminną Komisją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Koordynację działań związanych z realizacją w/w.  programu przydzielono  Pełnomocnikowi  Wójta  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

 

 



Rozdział II 

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych  i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków  
 

 

lp Metody realizacji Wskaźniki 

 

koszty uwagi 

1 przekazywanie informacji na temat 

placówek, grup terapeutycznych  

publicznych  ośrodków zamkniętych 

osobą uzależnionym i ich rodziną, 

ilość rozmów 

przeprowadzonych z 

osobami objętymi 

postępowaniem 

komisji i osobami 

zgłoszonymi 

 W roku 2019 objęto 

postępowaniem 21 osób przy 

czym wniosków dotyczących tych 

osób wpłynęło 27 w związku z 

czym załączono je do wszczętych 

spraw. 

 

 
Do pełnomocnika w godzinach 

pracy zgłaszają się osoby, które 

nie są objęte postępowaniem 

komisji  a chcą  uzyskać takie 

informacje. Rejestr tych osób nie 

jest prowadzony. 

 

 Rozmowy 

przeprowadzał 

pełnomocnik 

lub 

członkowie 

komisji w 

ramach 

posiedzeń 

komisji , 

ewentualnie 

bezpłatnych 

spotkań 

Każda z osób objętych postępowaniem 

wzywana kilkukrotnie motywowana jest do 

podjęcia leczenia.  

 

Informacja taka udzielana jest również w 

trakcie spotkań grup roboczych w ramach 

procedury Niebieskiej Karty. 

 

 

 

2 przekazywanie informacji na temat 

ruchów samopomocowych, o 

mitingach Wspólnoty 

Anonimowych Alkoholików 

ilość rozmów 

przeprowadzonych z 

osobami objętymi 

postępowaniem 

komisji i osobami 

zgłaszającymi 

W roku 2019 objęto 

postępowaniem  21 osób. 

 

 

Do pełnomocnika w godzinach 

pracy zgłaszają się osoby, które 

nie są objęte postępowaniem 

komisji  a chcą  uzyskać takie 

informacje. Rejestr tych osób nie 

jest prowadzony. 

 

Rozmowy 

przeprowadzał 

pełnomocnik 

lub 

członkowie 

komisji w 

ramach 

posiedzeń 

komisji , 

ewentualnie 

bezpłatnych 

spotkań. 

Każda z osób objętych postępowaniem 

wzywana kilkukrotnie motywowana jest do 

podjęcia leczenia 

 

Informacja taka udzielana jest również w 

trakcie spotkań grup roboczych w ramach 

procedury Niebieskiej Karty. 



3  finansowanie konsultacji lekarskich 

psychologa i psychiatry /opinie dla 

potrzeb sądowych/ osób objętych 

postępowaniem Gminnej  Komisji  

Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych 

ilość osób 

skierowanych na 

badanie przez 

biegłych, 

ilość wydanych opinii 

7 osób w postępowaniu przed 

komisją 

8 osób w postępowaniu sądowym 

2.965,90zł 

 

3.450,37zł 

 

w sumie 

6.416,27zł 

Na podstawie umowy-zlecenia. 

 

W przypadku gdy w postępowaniu przed 

komisją nie uda się uzyskać opinii wtedy sąd 

kieruje osobę na badanie a urząd gminy zostaje 

obciążony jej kosztem. 

 

4  składanie wniosków  do sądu o 

wszczęcie postępowania w sprawie 

obowiązku   poddania się leczeniu w 

zakładzie odwykowym 

ilość złożonych 

wniosków do sądu 

W sumie 13 wniosków 

 

 

Opłata za 

złożenie 

wniosku  

początkowo 

40,00zł 

zmiana w 

ciągu roku na 

100,00zł 

w sumie 

760.00zł 

(9x40+4x100) 

Wystąpiono o 8 odpisy wyroków . Strona 

odpisu kosztuje 6,00zł co daje kwotę 48,00zł 

 

 
W przypadku złożenia wniosku do GKRPA niezależnie czy przez członka rodziny, czy inną instytucję dla uzyskania możliwie pełnego obrazu sytuacji osoby zgłaszanej 

przeprowadzany jest wywiad  w miejscu zamieszkania. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny GOPS, z którym zawarto umowę zlecenia. Koszt przeprowadzenia 

wywiadów to 605,00 zł



Rozdział III 

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii  pomocy  psychospołecznej i prawnej,  

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

 

 

lp Metody realizacji Wskaźniki 

 

Koszt uwagi 

1 kontynuowanie 

współpracy z Poradnią 

Odwykową oraz 

Zapobiegania i  

Zwalczania Uzależnień   

ilość osób, które 

podjęły terapię 

ilość osób, które 

terapie ukończyły 

W roku 2019 uczęszczało na terapię 68 

mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka w 

tym 5 kobiet i 63 mężczyzn.   

W roku 2019  5 osób objętych 

postępowaniem komisji uczęszczają na 

terapie. 

brak Poradnia nie prowadzi odrębnej statystyki dla osób 

skierowanych do terapii przez GKRPA 

Terapia w poradni trwa minimum 12 miesięcy. 

Przerwanie przez pacjenta może skutkować 

rozpoczęciem jej  od nowa.  

2  prowadzenie edukacji 

publicznej poprzez zakup  

ulotek, broszur i 

poradników, 

ilość sztuk ulotek, 

ilość egzemplarzy 

prasowych 

  

Nie realizowano 

 

Nie 

realizowano 

 

Nie realizowano 

3 zorganizowanie 

wypoczynku letniego  z 

programem                                              

profilaktycznym/socjotera

peutycznym dla dzieci ze 

środowisk zagrożonych    

ilość dzieci 

uczestniczących 

 

20 dzieci  

 

18.600,00zł 

Na podstawie konkursu ofert realizatorem została 

firma Centrum Progres z Koluszek. Umowa 

obejmowała 20 dzieci jednak w dniu wyjazdu jedno 

dziecko się nie stawiło. Kolonie z programem 

profilaktycznym   w okresie 29.07-07.08.2019 w 

Białce Tatrzańskiej 



4  bieżące funkcjonowanie 

świetlic opiekuńczo-

wychowawczych dla 

dzieci   

liczba 

prowadzonych 

świetlic 

ilość dzieci 

uczestniczących 

 

3/2świetlice przy: SP Boguszyce, SP 

Konopnica, i SP Pukinin 

Od października świetlica przy SP Pukinin  

przestała funkcjonować 

ilość dzieci uczestniczących w zajęciach 

jest ruchoma jednak w przybliżeniu dzieci 

objętych działaniami świetlic jest ok.15/20 

w każdej z nich 

Koszt 

wynagrodzenia 

dla osób -

14.625,00zł 

 Artykuły 

potrzebne do 

prowadzenia 

zajęć ok. 

1.216,32zł 

Na podstawie umowy-zlecenia. 

 

 

 

 

Głównie dodatkowe artykuły i artykuły żywnościowe, 

gdyż dzieci korzystają z wszystkich pomocy i 

materiałów dostępnych w szkole. 

5 współpraca z Zespołem  

Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w   Rodzinie 

liczba wniosków 

złożonych do 

GKRPA przez 

zespół 

 

liczba grup 

roboczych w pracy 

których 

uczestniczył 

pełnomocnik 

 

2 wnioski 

 

 

 

Pełnomocnik uczestniczył 

w 72 spotkaniach grup roboczych 

 

Bez kosztów 

W ramach 

obowiązków 

służbowych 

 

 

Przewodniczącą zespołu Interdyscyplinarnego jest 

kierownik GOPS.  

6 współpraca z Policją ilość wniosków 

złożonych do 

GKRPA przez 

policję 

 

2 wnioski 

 

Bez kosztów 

 

W związku z tym, że policja przekazuje wszczęte 

sprawy do prokuratury bardzo dużo wniosków zostało 

złożonych przez tą instytucję tj. 21 

7 podnoszenie kompetencji  

członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

nauczycieli, pracowników 

świetlic  

ilość szkoleń, 

kursów ,spotkań 

Nie realizowano  

brak  

 

brak 



8 współpraca z pedagogami 

i psychologami szkolnymi 

oraz dyrektorami szkół w 

zakresie zapotrzebowania 

na działania profilaktyczne 

w szkołach  

ilość spotkań,  

ilość wniosków w 

tym rozpatrzonych 

pozytywnie 

 Wnioski składane są zarówno w formie 

ustnej jak i pisemnej. W miarę możliwości 

finansowych realizowane są na bieżąco 

przy czym rok szkolny nie pokrywa się z 

budżetowym. W roku 2019 SP Stara 

Wojska złożyła 2 wnioski o realizację  

Spektaklu  Cudowna Lampa Alladyna i 

Wspomnienia Narkomanki. 

SP Pukinin i SP Konopnica o realizację 

programu profilaktycznego Debata. 

Wszystkie wnioski rozpatrzono 

pozytywnie  i doszło do ich realizacji.  

Złożono również wnioski do budżetu na 

2020r. 

 

Brak 

 

Koszty ujęte 

przy 

działaniach w 

poniższej tabeli 

pkt.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik ma kontakt z dyrektorami, 

psychologami i pedagogami zarówno bezpośredni jak 

i e-mailowo i telefonicznie każdy z nich kontaktuje 

się kilkukrotnie w ciągu roku w zależności od potrzeb 

każdej ze stron. 

 

 

 zwiększenie dostępności i 

skuteczności  pomocy 

psychologicznej poprzez 

prowadzenie dyżurów 

konsultacyjnych dla 

mieszkańców 

  22 dyżury po 2 godziny każdy 

Udzielono 55 konsultacji w ramach pracy 

punktu odbyły się 2 szkolenia dla 

rodziców i rad pedagogicznych w SP 

Pukinin i SP Konopnica 

 4.600,00zł  Umowa od 11.01.2019 do 31.12.2019 

 

 

 

 

 
 

 

  



Rozdział IV 
 

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych   

i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiana dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 

 

Lp. Metody realizacji Wskaźniki 

 

koszt uwagi 

1 organizowanie i finansowanie  

na terenie szkół i innych 

placówek programów oraz 

przedstawień profilaktycznych 

dotyczących problematyki 

uzależnień 

ilość warsztatów, programów, spektakli 

ilość uczniów objętych działaniami 

Program profilaktyczny 

,,DEBATA” 

 

 

 9 warsztatów, 

2 spektakle 

profilaktyczne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 prelekcja dla  

 
1.800,00zł 

 

 

 
2.008,80zł 

2.008,80zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 realizacji w tym dwie w 

szkole w Kurzeszynie 

 
Warsztaty dla uczniów: 

SP w Boguszycach- 2 

( 17.05.2019) 

SP w Konopnicy-1 

( 06.06.2019) 

SP w Pukininie- 1 

(06.06.2019) 

SP w Starej Wojskiej-  2 

 ( 17.05.2019) 

SP w Kurzeszynie-3 

(16.05.2019) 

Spektakle profilaktyczne 

SP w Boguszycach- 0 

SP w Konopnicy-1 

 ( 06.06.2019) 

SP w Pukininie- 1  

( 06.06.2019) 

SP w Starej Wojskiej-0 

SP w Kurzeszynie-0 

 
Prelekcja dla rodziców SP w 

Kurzeszynie-pt. 



rodziców – odbiorcami 

byli wszyscy rodzice 

obecni na zebraniu 

 

 

1 widowisko 

profilaktyczne dla 

przedszkolaków- bilety 

otrzymały przedszkolaki 

 

 
Widowisko teatralne 

pt.,, Wspomnienie 

Narkomanki” 

realizowane w MDK 

Rawa Mazowiecka 

 

 
Spektakl ,, Cudowna 

lampa Alladyna 

 

 

 

 

 

 
1.000,00zł 

 

 

 
1.220,00zł 

 
1.280,00zł 

 

 

 
736,00zł 

 

 
Suma 10.053,60 

Uzależnienia wśród dzieci i 

młodzieży.) 

 

 
Widowisko artystyczne  

dla dzieci młodszych bilety 

przekazano dzieciom z 

przedszkoli  

 
Uczniowie klas VII i VIII 

SP w Starej Wojskiej i w 

Boguszycach, 

Uczniowie klas VII i VIII 

SP w Pukininie i w 

Konopnicy 

 

 
W spektaklu uczestniczyli 

uczniowie SP Stara Wojska 

2 podnoszenie kompetencji  

przedstawicieli instytucji 

działających w zakresie  

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów  wynikających z 

używania alkoholu i substancji 

psychoaktywnych 

ilość sfinansowanych/dofinansowanych 

szkoleń, kursów 
 
Nie realizowano 

 
brak 

 
brak 

3 udział w lokalnych i 

ogólnopolskich kampaniach  o 

charakterze profilaktycznym   

adresowanych do  różnych grup 

wiekowych, 

ilość kampanii Nie realizowano brak brak 

4 zakup i rozprowadzanie 

materiałów informacyjno – 

edukacyjnych (książki, kasety, 

płyty DVD, broszury, ulotki, 

ilość materiałów Pakiet materiałów 

dotyczących uzależnień 

i cyberchorób 

Pakiet materiałów 

399,00zł 

 

 
399,00zł 

Pakiety materiałów 

przekazano do szkół 



prenumerata czasopism, itp.), 

 
dotyczących samooceny 

i jej związku z 

używkami 

 

Pięć pakietów 

materiałów dotyczących 

agresji i terroryzmu 

 

 

 
1.900,00 zł 

 
Suma 2.698,00zł 

5 upowszechnianie wiedzy na 

temat  szkód wynikających z 

picia alkoholu w ciąży, 

zwłaszcza pod kątem wpływu 

alkoholu na rozwijający się 

płód 

ilość materiałów Nie realizowano brak brak 

6 prowadzenie w miarę potrzeb i 

środków finansowych 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych 

ilość zajęć 

ilość dzieci uczestniczących 
Szkoła Podstawowa w 

Boguszycach 4 godziny 

lekcyjne tygodniowo . 

W zajęciach uczestniczy 

do 20 dzieci. 

 

4.480,00zł Na podstawie umowy-

zlecenia. 

7 organizowanie i wspieranie 

lokalnych  imprez 

profilaktycznych, przeglądów, 

wydarzeń                                     

o charakterze prozdrowotnym, 

rekreacyjno-sportowym 

ilość zajęć/ wydarzeń 

ilość osób uczestniczących 
 Drugi bieg 

trzeźwościowy, który 

odbył się nad zalewem 

rawskim w okresie 

wakacyjnym . W 

wydarzeniu brało udział 

około 70 osób w tym 

głównie dzieci i 

młodzież. 

300,00zł Drobne upominki dla 

uczestników 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rozdział V 

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

 służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii a także ochronie przed przemocą w rodzinie 
 

 

lp Metody realizacji Wskaźniki 

 

koszt uwagi 

1 zabezpieczenie w programie  środków 

finansowych na działania w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym, prowadzenie grup 

wsparcia dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych 

podpisanie umów 

na wsparcie 

realizacji działań 

Podpisano umowę z Rawskim 

Stowarzyszeniem Abstynenckim 

,,SZANSA” na Pomoc rodzinom z 

terenu Gminy Rawa Mazowiecka w 

których występuje problem 

alkoholowy. 

 

 

4.500,00zł 

 

 

 

 
280,00zł 

Umowa obowiązywała od 19.02.2019-

31.12.2019 

Zadanie realizowano w formie: 

- terapii dla osób uzależnionych, 

- terapii dla osób współuzależnionych 

 

Filiżanki na potrzeby stowarzyszenia 

przekazane na spotkaniu wigilijnym. 

2 prenumeratę czasopism specjalistycznych, 

branżowych i umożliwienie korzystania z 

nich instytucjom i stowarzyszeniom  

współpracującym 

ilość tytułów Prenumerata dwu miesięczników 

,,Świat Problemów” 

,,Remedium” 

 

 
brak 

Miesięczniki znajdują się u pełnomocnika. Są 

udostępniane organizacją i nauczycielom.  

( z budżetu na 2018 zakupiono prenumeraty 

również na 2019 w kwocie  441,00zł) 

3  wspieranie działań i działalności 

stowarzyszeń, i instytucji zajmujących się  

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

między innymi poprzez zabezpieczenie w 

programie  środków finansowych 

podpisanie umów 

na wsparcie 

realizacji działań 

Podpisano umowę z 

Stowarzyszeniem,, Nowe Życie w 

Rawie” na realizację zadania ,, 

Pomoc ofiarom przemocy w 

rodzinie z terenu Gminy Rawa 

Mazowiecka. 

4.000,00zł Umowa obowiązywała od 10.02.2019-

31.12.2019 

Realizowana w szczególności w formie: 

-udzielanie pomocy terapeutycznej, 

psychologicznej,  

-pomoc w pisaniu pism procesowych, 

doradztwo prawne oraz przygotowanie klienta 

do współpracy z organami ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości, 

- interwencje  

W ramach działania konsultowano ok. 60 osób 

z terenu gminy 

 

 
Wsparcie finansowe zostań przekazano w trybie konkursu ofert  na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1916, ze zm.), 

która określa sposób powierzania realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. 

  



Rozdział VI 

 

Podejmowanie interwencji w związku  z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego 

 

 

L

P 

Metody realizacji Wskaźniki 

 

koszt uwagi 

1 podejmowanie działań profilaktycznych 

skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych 

ilość materiałów,  

ilość szkoleń  

liczba sprzedawców 

objętych działaniami 

Szkolenie dla 

sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

Realizowano w roku 2018 

w związku z czym niebyło 

potrzeby go powielać. 

 

brak brak 

2 prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych w celu 

wykrywania naruszeń ustawy 

 

ilość kontroli brak brak Kontrole przeprowadza się po 

analizie prawdopodobieństwa 

naruszeń prawa . Na krajowej 

mapie zagrożeń nie 

występowały miejsca z naszej 

gminy oznaczone jako alkohol, 

policja nie prowadzi statystyk 

odrębnie dla terenu gminy 

więc analiza nie była możliwa 

do przeprowadzenia. 

3 opiniowanie wniosków przedsiębiorców 

ubiegających się o zezwolenie na  sprzedaż napojów   

alkoholowych 

ilość wniosków 8 wniosków Koszty ujęto 

razem w rozdziale 

X. 

W celu opiniowania wniosków 

przeprowadzono 6  oględzin 8 

miejsc gdzie dokonano oceny 

zgodności lokalizacji z i ilości 

wolnych zezwoleń z 

uchwałami 

4 występowanie przed sądem w roli oskarżyciela 

posiłkowego, w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności 

ilość spraw w sądzie brak brak Nie prowadzono postępowań 

w sądzie w związku z 

naruszeniem przepisów . 

 

  



Rozdział VII 

 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego 

 
W programie umieszczono zapis , że w przypadku  utworzenia centrum integracji społecznej  finansowane będzie funkcjonowanie CIS proporcjonalnie do liczby osób 

uzależnionych od alkoholu, biorących udział w oferowanych przez nie zajęciach integracyjnych.  

Budowa takiego centrum jest dużym wyzwaniem finansowym nie tylko dla gmin, ale również powiatów. Jeżeli centra powstają to przy współfinansowaniu gmin położonych 

na terenie powiatów. W najbliższej przyszłości nie planuje się tworzenia  takiego centrum. 

 

Rozdział VIII 

 

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społeczne 

 

LP Metody realizacji Wskaźniki Koszt  uwagi 

1 udział osób uzależnionych, bądź pijących szkodliwie w szkoleniach 

realizowanych w ramach projektów 

ilość osób 0 brak Koszty ponosił GOPS ze swojego 

budżetu 

2 pomoc w formie rzeczowej osobom uzależnionym i członkom ich 

rodzin 

ilość rodzin objętych 

pomocą 

17 osób  brak 

3 w razie potrzeby zapewnienie noclegowni w okresie jesienno-

zimowym 

ilość osób skierowanych 

do noclegowni 

0 brak 

 

Rozdział IX 

 

Sposoby realizacji Gminnego Programu 

 
Realizacja zadań następowała zgodnie z zapisami wynikającymi z programu tj; 

zlecenie realizacji zadań wybranym podmiotom, 

nadzór nad realizacją zleconych zadań, 

tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji  programu. 

 

Koordynację działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów nadużywania,   alkoholu  zawartych w   programie 

prowadził  Pełnomocnik  Wójta  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania   Narkomanii. Ze środków przeznaczonych na realizację 

niniejszego programu opłacano  częściowo wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi t. składki na fundusz pracy, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  35.209,21 zł. 



Rozdział X 

 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

Skład GKRPA regulowało  zarządzenie  NR 22/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku.  Straciło ono moc w związku z nowym zarządzeniem NR 24.20119 z dnia 24 

kwietnia 2019 roku. Pomimo nowego zarządzenia skład komisji nie uległ zmianie i liczy 5 osób reprezentujących służby  działające w obrębie profilaktyki tj. 

Pracownik GOPS, pracownik Policji, Przedstawiciel Stowarzyszenia Abstynenckiego ,,SZANSA”, przedstawiciel oświaty, pełnomocnik. 

W programie uchwalono wynagrodzenie członków komisji w wysokości 120,00 zł za posiedzenie. Również za oględziny punktu sprzedaży przysługuje ono w tej wysokości. 

Posiedzenia członków komisji i oględziny punktów występujących o zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych odbywają się poza godzinami pracy urzędu.  W ramach 

pracy komisji w każdy trzeci wtorek miesiąca prowadzone są bezpłatne dyżury. Wynagrodzenia przelewano kwartalnie również wynikało to z programu. W sumie na 

wynagrodzenie dla członków komisji wydano 10.560.00zł. 

 

 

Rozdział XI 

Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu  Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rawa Mazowiecka 

finansowana była ze środków własnych Gminy oraz   środków  pobieranych z  opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyższe środki 

gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia: 

dział 851 Rozdział 85154 Zapobieganie alkoholizmowi  wpływ z opłat 100.021,13  wydatkowano 117.070,66 

dział 851 Rozdział 85153 Zapobieganie narkomanii-  wydatkowano 5.088,80 zł. 

 

W roku 2019 udało się zrealizować większość zaplanowanych działań.. To czego nie udało się przeprowadzić zostanie wzięte pod uwagę do realizacji w roku 2020. 


