
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 
Gminy Opoczno na 2016 rok. 

I. Wprowadzenie. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowyeh Gminy 
Opoczno na rok 2016 okresla lokaln^ strategiq; w zakresie profilaktyki uzaleznien oraz 
minimalizacji szkod spoleeznych i indywidualnych wynikaj^cych z uzywania alkoholu. 

Podstaw^ prawn^ dziaian zwi^zanych z profilaktyki i rozwi^zywaniem problemow 
alkoholowych w Polsce jest ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu 
w trzezwosci i przeciwdziaianiu alkoholizmowi (tj. Dz. U . z 2012 roku poz. 1536 ze zm.). 
Zgodnie z art. 4' ust. 1 i 2 w/w ustawy prowadzenie dziaian zwi^zanych z profilaktyki 
i rozwi^zywaniem problemow alkoholowych oraz integracji spolecznej osob uzaleznionych od 
alkoholu nalezy do zadan wiasnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programow 
profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady 
gmin. W szczegolnosci zadania te obejmuj^: 
1. Zwi^kszanie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych 

od alkoholu. 
2. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy alkoholowe, pomocy 

psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoey w rodzinie. 
3. Prowadzenie profilaktyeznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiazywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii. w szczegolnosci 
dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowych. a takze 
dzialah na rzeez dozywiania dzieci uczestniczicych w pozalekcyjnych programach 
opiekuhczo - wychowawczych i socjoterapeutycznyeh. 

4. Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszeh i osob fizyeznych, sluz^cej 
rozwiazywaniu problemow alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w zwi^zku z naruszeniem przepisow dotycz^cych reklamy 
napojow alkoholowyeh i zasad ich sprzedazy (art. 13' i 15 ustawy) oraz wyst^powania przed 
s^dem w charakterze oskarzyciela publicznego. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrow 
integracji spolecznej. 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zj^ania Problemow Alkoholowych Gminy 

Opoczno na rok 2016 zawiera kontynuacje szeregu dzialah, zgodnych zarowno z kierunkami 
zawartymi w w/w ustawie, jak i z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie 
ogolnopolskim, regionalnym i lokalnym, tj: 
• Gminna Strategia Rozwiazywania Problemow Spoleeznych Gminy Opoczno. 
• Wojewodzki Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na lata 

2011-2015. 
• Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na lata 2011 

-2015. 
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziaianiu przemoey w rodzinie (tj. Dz. U. 

z 2005 rokuNr 180 poz. 1493 ze zm.). 
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (tj. Dz. U . z 2015 roku poz. 163 

ze zm.). 
• Rekomendaeje do Realizowania i Finansowania Gminnych Programow Profilaktyki 

i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych wydane przez Pahstwow^ Agencj^ 
Rozwiazywania Problemow Alkoholowyeh. 



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowyeh Gminy 
Opoczno na rok 2016 dostosowany jest do speeyfiki problemow alkoholowych 
wyst^pujicych w gminie Opoczno i uwzgl^dnia lokalne mozliwosci realizacji pod wzgl^dem 
prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. Dziatania zwi^zane z profilaktyki 
i rozwi^zywaniem problemow alkoholowyeh na terenie gminy maji charakter dlugofalowy 
i stanowii niejako kontynuacje wezesniej podejmowanyeh Gminnych Program6w Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych Gminy Opoczno, co w duzym stopniu warunkuje 
ich skutecznosc. Nalezy nadmienic, iz w/w program moze bye modyfikowany w przypadku 
uzasadnionych potrzeb zwi^zanyeh z zapobieganiem i rozwi^zywaniem problemow 
alkoholowyeh uchwalami Rady Miejskiej w Opocznie. 

II. Diagnoza. 

W pianowaniu i prowadzeniu dzialah maj^eych na celu profilaktyki i rozwi^zywanie 
problemow alkoholowyeh bardzo wazne jest rozpoznanie skali problemu. struktury spozycia 
napojow alkoholowych oraz zaburzen zyeia spolecznego i rodzinnego nimi wywoianych. 
Jednoczesnie zgromadzenie danych statystycznych w zakresie uzaleznienia nie daje 
rzeczywistego wyobrazenia o dynamiee zjawiska ze wzgl^du na „wrazliwosc" danych oraz 
fakt, ze te same osoby mogi bye wykazywane przez rozne podmioty dzialaj^ce w obszarze 
rozwiizywania problemow alkoholowyeh. 

Liczha mieszkancdw gminy Opoczno 
Lp. 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba mieszkancdw 
ogolem, w tym: 

36 093 35 833 35 707 35 491 35 275 

liczba mieszkancdw -
miasto 

22 912 22 619 22 476 22 277 22 031 

liczba mieszkancdw -
wies 

13 181 13 214 13 231 13 214 13 244 

kobiety 
18 390 18 288 18 254 18 182 18 104 

m^zczyzni 17 703 17 545 17 453 17 309 17 171 

dzieci i mlodziez 
(0-17) 

7 875 7 124 7 039 7 838 6 812 

zrddlo: dane Zespolu ds. Ewidencji Ludnosci i Dowodow Osobistych Urz^du Miejskiego w Opocznie 

Zgodnie z danymi szacunkowymi Panstwowej Agencji Rozwiazywania Problemow 
Alkoholow}'ch problemy zwi^zane z naduzywaniem alkoholu dotyczq: 

Polska - 38,6 
mln 

Miasto -100 
tys. mieszkan

cdw 

Miasto - 25 
tys. mieszkan

cdw 

Gmina 
Opoczno 

Liczha osob 
uzaleznionych od 

alkoholu 

ok. 2% 
populacji 

ok. 800 tys. 
osob 

ok. 2 tys. osob ok. 500 osob ok. 706 osob 

Dorosli zyjqcy 
w otoczeniu 
alkoholika 

(wspolmalzonko-
wie, rodzice) 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln osob ok. 4 tys. osob ok. 1 tys. osob ok. 1411 
osob 

Dzieci 
wychowujqce siq 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1.5 mln osob ok. 4 tys. osob ok. 1 tys. osob ok. 1411 
osob 



w rodzinaeh 
allioholikdw 
Osohy pijqce 
szkodliwie 

5 - 7% 
populacji 

2-2,5 mln osob 5 tys. - 7 tys. 
osob 

1250- 1750 
osob 

ok. 1764-
2470 osob 

Ofiary przemoey 
domowej 

w rodzinaeh 
z problemem 
alkoholowym 

2/3 osob 
doroslych oraz 

2/3 dzieci 
z tych rodzin 

ok. 2 mln osob: 
doroslych 

i dzieci 

ok. 5,3 tys. 
osob: doroslych 

i dzieci 

ok. 1330 osob: 
doroslych 

i dzieci 

ok. 1882 
osob: 

doroslych 
i dzieci 

Obliczeh dla gminy Opoczno dokonano przyjmuj^c liczb^ mieszkancow zameldowanych 
na pobyt staly, wedlug stanu na dzien 31.12.2014r., tj. 35 275 osob. Jak wynika z powyzszych 
danych problem uzaleznienia od alkoholu dotyka okolo 700 mieszkancow gminy Opoczno 
a prawie 2,5 tys. osob pije szkodliwie. Niepokoj^ce mog^ wydawac si^ dane, ze prawie 1.5 tys. 
dzieci wychowuje si^ w rodzinaeh alkoholikow a 1900 osob jest ofiarami przemoey domowej. 

Uchwali Nr 1/3/98 z dnia 3 lutego 1998 roku Rada Miejska w Opocznie ustalila liezb^ 
punktow sprzedazy napojow zawierajacych powyzej 4,5% alkoholu (z wyj^tkiem piwa) 
przeznaczonych do spozycia poza miejseem sprzedazy w ilosci 95 punktow. Natomiast 
Uchwaii Nr XXXIV/165/01 z dnia 28 grudnia 2001 roku Rada Miejska w Opocznie ustalila 
liczbe punktow sprzedazy napojow zawierajacych powyzej 4.5% alkoholu (z wyj^tkiem piwa) 
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy w ilosci 50 punktow. L^cznie limit punktow 
sprzedazy napojow alkoholowych uchwalony przez Rad^ Miejsk^ w Opocznie wynosi 145 
punktow. 

Lp. 2010 2011 2012 2013 2014 
Liczba punktow sprzedazy 

napojow alkoholowych 
przeznaczonych do spozycia 

poza miejseem sprzedazv 

85 85 95 92 80 

Liczba punktow sprzedazy 
napojow alkoholowyeh 

przeznaczonych do spozycia 
w miejscu sprzedazy 

41 42 50 42 
22 

ogolem: 126 127 145 134 102 

Liczba mieszkancow: 36.420 35.833 35.707 34.491 35.275 

Liczba mieszkancdw 
przypadajifca na I punkt 

sprzedazy napojow 
alkoholowyeh 

ok. 289 ok. 282 ok. 246 ok. 257 ok. 346 

zrddlo: dane Wydziahi Rozwoju Miasta i Zamowien Publicznych Urzfdii Miejskiego w Opocznie 

Z danych uzyskanych od podmiotow realizujicych na terenie gminy Opoczno dzialania 
w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych, wynika iz: 

1. Liczba rodzin korzystaj^cych z pomocy materialnej Osrodka Pomocy Spolecznej 
w Opocznie z powodu uzaleznienia lub naduzywania alkoholu przez co najmniej jednego 
z czlonkow rodziny utrzymywala si? na podobnym poziomie. jednak w ostatnim czasie 
nastipil niewielki wzrost zarowno liczby rodzin, ktore korzystaly z pomocy materialnej 
Osrodka Pomocy Spolecznej w Opocznie jak i liczby rodzin, ktore korzystaly z w/w 



pomocy z powodu alkoholizmu. Przy Osrodku Pomocy Spolecznej dziata powolany 
Zarz^dzeniem Burmistrza Opoczna Nr 27/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku Zespol 
Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziatania przemoey w rodzinie 

Informacja na temat rodzin obj§tych pomocq z powodu uzaleznienia. 
Lp. 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba rodzin, ktore korzystaly 
z pomocy materialnej Osrodka 

Pomocy Spolecznej 
1290 1176 1197 951 1062 

Liczha rodzin, ktore korzystaly 
z pomocy materialnej Osrodka 
Pomocy Spolecznej z powodu 

alkoltolizmu 

30 35 32 34 46 

Liczha rodzin, ktore zostaly 
obj^te dzialaniami Zespolu 

Interdyscyplinarnego/Liczba 
zalozonycli Niebieskich Kart 

- 14 117 129 114 

zrddlo: dane Osrodka Pomocy Spolecznej \v Opocznie 

2. Z danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Polieji w Opocznie dotycz^cych interwencji 
zwi^zanych ze spozyciem alkoholu wynika, iz w porownaniu do roku ubieglego zmalala 
liczba ujawnionych nietrzezwych nieletnich. Tendeneje malej^ci mozna rowniez zauwazyc 
w liczbie zdarzen drogowych spowodowanych przez kierujicych w stanie nietrzezwosei 
oraz liczbie wykr3i:ych wykroczeh/przestepstw zwi^zanych z naruszeniem przepisow 
o przeciwdziaianiu narkomani. Natomiast znacznie wzrosla liczba interwencji dotyczicych 
przemoey domowej. 

Informacja na temat interM>encji zwiqzanych ze spozyciem alkoholu. 
Lp. 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba zatrzymanycli nietrzezwych 
osob doroslych. 255 245 421 172 156 

Liczba ujawnionych nietrzezwych 
nieletnich. 18 37 28 62 47 

Liczba zdarzen drogowych 
spowodowanych przez kierujqcych 

w stanie nietrzezwosei. 
25 19 18 31 28 

Liczba wykrytych 
wykroezeri/przest^pstw zwiqzanych 

z naruszeniem przepisow 
0 przeciwdziaianiu narkomanii. 

132 38 75 127 107 

Liczba interwencji dotyczqcych 
przemoey domowej/Liczba 

zalozonych Niebieskich Kart 
65 76 108 117 140 

zrddlo: dane Komendy PowiatoM'eJ Polieji w Opocznie 

3. Liczba osob, ktore korzystaji z pomocy swiadczonej przez Abstynenekie Stowarzyszenie 
Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA" w Opocznie z roku na rok wzrasta. Wsrod osob 
zglaszajicych si^ do stowarzyszenia sq osoby dotkni^te problemem uzaleznienia, przemoey 
jak i osoby nieuzaleznione. 

Informacja na temat realizowanych dziaian w zakresie przeciM'dzialania uzaleznieniom. 
Lp. 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczha osob, ktdre skorzystaly ze 
swiadczonej pomocy, w tym: 212 220 233 247 271 

1. osoby z problemem 157 161 165 178 186 



alkoholowym 
2. osoby wspoluzaleznione 27 29 31 35 46 

3. osoby z problemem 
narkomanii 

10 6 8 6 7 

4. osoby dotkni^te przemoccf 
domowq 18 24 29 28 32 

Formy pomocy, z ktorych korzystafy 
osoby potrzehujifce pomocy: 

1. terapia indywidualna 37 30 32 38 42 

2. terapia grupowa 89 94 96 90 89 

3. mityngi 118 120 128 140 170 

4. porady/konsultacje/rozmowy 80 74 88 96 102 

Zrddlo: dane Ahstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy ,, OPOKA " w Opocznie 

4. W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie dziata Osrodek Interwencji 
Kryzysowej i Poradnietwa Rodzinnego, w ktorym zatrudnieni specjalisci w godzinach 
popoiudniowych bezplatnie udzielaj^ pomocy i wsparcia kazdej osobie, ktora si^ zglosi. 
Jak wynika z ponizszych danych Hczba zglaszajqeych si^ osob w ostatnich trzeeh latach 
wzrosla. 

Informacja na temat realizowanych dzialari w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom. 
Lp. 2010 2011 2012 2013 2014 

Ilosc udzielonych porad 
osobom dotkni^tych 
problemem alkoholizmu, 
narkomanii, przemoey 
domowej, w tym: 

669 1048 715 727 890 

1. porady prawne 314 374 186 265 275 

2. porady psychologiczne 305 451 357 287 65 

3. terapia indywidualna - 171 154 147 246 

4. terapia rodzinna - 7 16 25 26 

5. ilosc zalozonych 
Niebieskich Kart 

50 45 2 J 0 

6. porady terapeutyczne 
- - - - 278 

Zrddlo: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie 

5. Z danych uzyskanych z Poradni Leczenia Uzaleznien w Opocznie wynika. iz w porownaniu 
do lat ubieglych nast^pil znaczny spadek liczby osob, korzystaj^cych ze swiadczonej 
pomocy. Zauwazyc jednak mozna, iz wzrosla liczba osob z problemem narkomanii 
korzystaj^cych ze swiadczonej pomocy. 

Informacja na temat realizowanych dzialah w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom. 
Lp. 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba osob, ktdre skorzystaly ze 
swiadczonej pomocy, w tym: 

2797 2534 2534 2843 592 



/. osohy z problemem 
alkoholowym 2010 2001 1953 1910 402 

2. osoby wspoluzaleznione 415 642 612 921 88 

3. osoby z problemem narkomanii 14 22 20 12 29 

4. osohy dotkni^te przemoccf 
domowq 1930 1740 1561 900 73 

Formy pomocy, z ktorych korzystaly 
w/w osoby: 

1. terapia indywidualna 2797 2534 2534 2843 431 

2. terapia grupowa 2018 1461 2035 1600 1253 

3. mityngi 40 52 -» 59 -

4. porady/konsultacje/rozmowy 2797 2534 2534 2843 1 188 

zrddlo: dane Poradni Leczenia Uzaleznien w Opocznie 

6. Liczba osob z problemem alkoholowym. zgloszonych do Miejskiej Komisji 
Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Opocznie, w celu przeprowadzenia rozmowy 
ostrzegawczo - motywacyjnej w porownaniu do roku ubieglego ulegla nieznaeznemu 
wzrostowi. natomiast zmalala liczba osob skierowanyeh na leczenie odwykowe w zakladzie 
zamkni^tym oraz liczba osob wobec ktorych wszcz^to procedure skierowania na 
przymusowe leczenie odwykowe. 

Lp. 2010 2011 2012 2013 2014 
liczba przepro wadzonych 
rozmdw ostrzegawczo-
motywacyjnych przez 

MKRPA 

107 104 82 54 59 

liczba osob skierowanyeh na 
leczenie odwykowe 

w zakladzie zamkni^tym 
25 8 31 22 13 

liczha osob wobec ktorych 
wszcz^to procedure 

skierowania na przymusowe 
leczenie odwykowe 

0 7 6 6 2 

zrddlo: dane Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Opocznie 

III. Zasoby. 

Gmina Opoczno posiada nast^puj^ce zasoby sluz^ce bezposrednio i posrednio 
rozwiazywaniu problemow alkoholowych i pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, tj.: 

1. Miejska Komisja RozwiqzyM'ania Problemow Alkoholowych w Opocznie. 
Inicjuje dzialania w zakresie okreslonym w art. 4' ust. 3 ustawy oraz podejmuje czynnosci 
zmierzajace do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od alkoholu. powoduj^cej 
rozklad zyeia rodzinnego, demoralizacje maloletnich, uchylaj^cej si? od pracy albo 
systematycznie zaklocaj^cej spokoj lub porz^dek publiczny obowi^zku poddania sie leczeniu 
w zakladzie lecznietwa odwykowego. 

2. Osrodek Pomocy Spolecznej w Opocznie. 
Zajmuje sie kwalifikowaniem dzieci uczestnicz^cych w organizowanym przez Gmin? Opoczno 



wypoczynku letnim, wspoipracuje z M K R P A poprzez przeprowadzenie wywiadu 
srodowiskowego u osoby. wobee ktorej Komisja zamierza zastosowac obowi^zek poddania si? 
leczeniu w zamkni^tym zakladzie lecznietwa odwykowego. Ponadto w OPS dziala Zespol 
Interdyscyplinarny oraz grupy robocze, ktorych giownym zadaniem jest podejmowanie dzialah 
maj^cych na celu przeciwdzialanie przemoey w rodzinie oraz ochrony ofiar przemoey 
domowej. Osrodek Pomocy Spolecznej moze skladac rowniez do M K R P A wnioski o podjeeie 
stosownych krokow wobec osob naduzywaj^cych alkoholu oraz stosuj^cych przemoc. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. 
W strukturach PCPR dziala, dofmansowany przez Gmin^ Opoczno, Osrodek Interwencji 
Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego. W placowce zatrudnieni ŝ  tacy specjalisci jak 
psycholog, pedagog - terapeuta rodzinny, pedagog - specjalista do spraw uzaleznien oraz 
prawnik, ktorzy pelni^ dyzury w godzinach popoludniowych. tj. 16:00 - 19:00. BezplatUcj 
pomoc i wsparcie swiadczone jest kazdej osobie, ktora si^ zglosi. Takze PCPR moze skladac 
do M K R P A wnioski o podjeeie stosownych krokow wobee os6b naduzywaj^cych alkoholu 
oraz stosuj^cych przemoc. 

4. Komenda Powiatowa Polieji w Opocznie. 
W ramach zawieranych porozumien z Gmin^ Opoczno, maj^c na celu aktywne 
przeciwdzialanie przest^pczosci i czynom chuligahskim, popraw^ porz^dku publicznego na 
terenie gminy Opoczno i zapewnienie bezpieczehstwa dla jego mieszkancow, w okresie 
wakaeyjnym KPP zwi^ksza ilosc pieszych patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu 
sluzb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Polieji. Ponadto wl^cza si^ w podejmowane przez 
M K R P A dzialania profilaktyczne skierowane do dzieci i mlodziezy szkolnej. dotyczace 
problematyki zwi^zanej ze zjawiskami patologicznymi. Komenda Powiatowa Polieji moze 
skladac do M K R P A wnioski o podjeeie stosownych krokow wobec osob naduzywaj^cych 
alkoholu oraz stosuj^cych przemoc. Z udzialem funkcjonariusza KPP odbywaj^ si^ takze 
organizowane przez M K R P A kontrole punktow sprzedazy napojow alkoholowych. 

5. Straz Miejska przy Urz^dzie Miejskim w Opocznie. 
Wl^cza sie w podejmowane przez M K R P A dzialania profilaktyczne skierowane do dzieci 
mlodziezy szkolnej, dotyczace problematyki zwi^zanej ze zjawiskami patologicznymi. Takze 
z udzialem funkcjonariusza S M odbywaj^ si^ organizowane przez M K R P A kontrole punktow 
sprzedazy napojow alkoholowyeh. 

6. Poradnia Leczenia Uzaleznien w Opocznie. 
Zajmuje si^ pomocq osobom uzaleznionym. zagrozonym uzaleznieniem. doznaj^eym oraz 
stosuj^cym przemoc domowq oraz ezlonkom ich rodzin. Personel P L U stanowi^ specjalista 
terapii uzaleznien, psycholog oraz psychiatra, ktorzy przeprowadzaj4 badania psyehiatryczne i 
psychologiczne w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu dla osob kierowanych na leczenie 
odwykowe. Osoby zglaszajqee si^ do M K R P A na rozmowy ostrzegawczo - motywacyjn^ 
kierowane ŝ  na terapi^ m.in. do Poradni Leczenia Uzaleznien. 

7. Organizacje pozarzqdowe, ktdre realizujq zgodnie ze swym statutem szczegolowe zadania 
w obszarze profdaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych. 

8. Placdwki oswiatowe z terenu gminy Opoczno. 



IV. Grupa docelowa. 

Adresatami programu wszyscy mieszkancy gminy Opoczno. a w szczegolnosci mlodziez 
szkolna, rodziny osob z problemem alkoholowym, osoby pijqce nadmiernie. w tym uzaleznieni 
od alkoholu, konsumenci alkoholu a takze jednostki zajmuj^ce si^ pracq z rodzinami 
dysfunkcyjnymi, w ktorych wyst^puj^ problemy zwi^zane z uzaleznieniami. placowki 
oswiatowe, instytucje kultury oraz wszyscy, ktorym zalezy na promowaniu zdrowego stylu 
zyeia, wolnego od nalogow oraz na szerzeniu idei trzezwosci w srodowisku lokalnym, ze 
szczegolnym uwzgl^dnieniem dzieci i mlodziezy. 

Podczas planowania, a nast^pnie realizowania dzialah profilaktycznych, szczegolna uwaga 
jest kierowana na dzieci i mlodziez. Obecnie wszystkie placowki oswiatowe dzialaj^ce na 
terenie gminy Opoczno realizujq zadania prewencyjne, dotyczace zapobiegania problemom 
spolecznym, w oparciu o szkolne programy profilaktyki. zgodnie z wymogami ustawy 
0 systemic oswiaty. Programy te opiniowane sq przez Miejskq Komisje Rozwiqzywania 
Problemow Alkoholowych, ktora jednoczesnie wspiera placowki oswiatowe w ich realizacji. 

V. Cele i zadania programu. 

Cel glowny: ograniczenie szkod zdrowotnych i zaburzen zyeia rodzinnego wynikajqeych 
z uzywania alkoholu oraz zjawiska picia alkoholu i podejmowania innych zachowah 
ryzykownych przez dzieci i mlodziez. 

Cele szczegolowe: sq zgodne z kierunkami dzialah okreslonymi w ustawie o wychowaniu 
w trzezwosci i przeciwdziaianiu alkoholizmowi. 

Cel szczegolowy: 
1. Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob 

uzaleznionych od alkoholu. 

Kierunki dzialah: 
1) Wspieranie biezqcej dzialalnosci Punktu Konsultacyjnego, do zadan ktorego nalezy m.in. 

udzielanie informacji i pomocy rodzinom zagrozonym i dotkni^tym problemami 
alkoholizmu, narkomanii i przemoey domowej z terenu gminy Opoczno. 

2) Prowadzenie zaj^c wykraczajqeych poza zakres podstawowego programu terapeutycznego 
lub zajec w programie „after care", tj. dodatkowych zaj^c z grupami dalszego zdrowienia 
po programie podstawowym dla osob uzaleznionych. 

3) Prowadzenie zaj^c terapeutycznych lecznietwa odwykowego wykraezajqcych poza zakres 
kontraktow z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

4) Kierowanie osob realizujqcych zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania 
Problemow Alkoholowych na szkolenia (terapeuci, grupy zawodowe profesjonalnie 
zajmujqce si? problematykq alkoholowq, nauczyciele. pedagodzy, policjanci), jak rowniez 
udzial w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkah zwiqzanych z podnoszeniem 
kwalifikacji ludzi pracujqcych na rzecz uzaleznionych i ich rodzin oraz tworzqcych 
i realizujqcych profesjonalne programy profilaktyczne. 

Wskazniki osiqgniqcia celu: 
a) dost^pnosc specjalnej pomocy, okreslana m.in. liezbq osob. ktore skorzystaly z oferowanej 

pomocy - wskaznik osiqgni^cia celu, o ktorym mowa w pkt 1; 
b) liczba pacjentow zglaszajqcych si^ do placowek lecznietwa odwykowego - wskaznik 

osiqgni^cia celu, o ktorym mowa w pkt 2 i 3; ^ 



c) efektywnosc terapii odwykowej. okreslona m.in. liezbq paejentow. ktorzy po ukohczeniu 
terapii utrzymujq abstynencje przez ponad rok - wskaznik osi^gni^eia celu. o ktorym mowa 
w pkt 2 i 3; 

d) liczba przeszkolonych pracownikow w zakresie lecznietwa odwykowego - wskaznik 
osiqgnieeia celu, o ktorym mowa w pkt 4. 

Cel szczegolowy: 
2. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy alkoholowe, pomocy 

psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoc^ w rodzinie. 

Kierunki dzialah: 
1) Wspieranie biezqeej dzialalnosci instytucji w zakresie udzielania pomocy rodzinom 

z problemem alkoholowym oraz przeciwdzialania przemoey w rodzinie. 
2) Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar i spraweow 

przemoey domowej. 
3) Realizacja dzialah o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodzicow, majqeych na 

celu budowanie wlasciwyeh relacji z dziecmi oraz innymi czlonkami rodziny. 
4) Dofinansowanie biezqeej dzialalnosci swietlie opiekuhczo - wychowawczych oraz 

socjoterapeutycznyeh dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym 
i problemem przemoey w rodzinie. 

5) Prowadzenie placowek wsparcia dziennego jako formy pomocy rodzinie przezywajqcej 
trudnosci w wypelnianiu funkeji opiekuhczo - wychowawczych. 

6) Wspolpraca oraz wymiana informacji pomiedzy instytucjami i organizacjami z terenu 
gminy Opoczno zajmujqcymi si^ pomocq socjalnq, materialnq, medycznq, prawnq, 
psychologicznq, tj. Miejskq Komisjq Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, 
Komendq Powiatowq Polieji, Osrodkiem Pomocy Spolecznej, Zespolem Kuratorskim 
Sluzby Sqdowej przy Sqdzie Rejonowym w Opocznie, Poradniq Leczenia Uzaleznien, 
Poradniq Psyehologiczno - Pedagogicznq, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
przedstawicielami ochrony zdrowia, pedagogami szkolnymi oraz organizacjami 
pozarzqdowymi w celu szybkiego reagowania na zaistniale bqdz potenejalne problemy. 

Wskazniki osiqgni^cia celu: 
a) dost^pnosc specjalnej pomocy dla czlonow rodzin z problemem alkoholowym i problemem 

przemoey w rodzinie - wskaznik osiqgni^cia celu, o ktorym mowa w pkt 1, 2, 4, 5 i 6; 
b) liczba osob z rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemoey korzystajqca 

z roznych form pomocy - wskaznik osiqgni^cia celu, o ktorym mowa w pkt 1, 2. 4. 5 i 6: 
c) liczba osob uczestniczqeych w dzialaniach edukacyjnych i informacyjnych - wskaznik 

osiqgniecia celu, o ktorym mowa w pkt 3. 

Cel szczegolowy: 
3. Prowadzenie profilaktyeznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiqzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, 
a w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajfc 
sportowych, a takze dziaian na rzecz dozywiania dzieci uczestniczs}cych 
w pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawczych i socjoterapeutycznyeh. 

Kierunki dzialah: 
1) Wspieranie placowek oswiatowych realizujqcych programy profilaktyczne dla dzieci 

i mlodziezy, odpowiadajqce standardom Panstwowej Agencji Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych. 



2) Dofinansowanie organizacji roznych form wypoczynku letniego. zawierajqcych elementy 
programow profilaktycznych lub socjoterapeutycznyeh dla dzieci i mlodziezy. 
w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy z rodzin dysfunkcyjnyeh. 

3) Dofinansowanie pozalekcyjnych zaj^c edukacyjnych oraz rekreacyjno - sportowych jako 
elementu oddzialywah profilaktycznych majqeyeh na celu promoeje „Zdrowego Stylu 
Zyeia", organizowanych przez placowki oswiatowe, instytucje, stowarzyszenia, 
organizacje pozarzqdowe itp. 

4) Dofinansowanie programow i przedsiewzi^c profilaktycznych, realizowanych w okresie 
ferii zimowych i wakaeji, promujqeych trzezwy i bezpieezny sposob sp^dzania czasu 
wolnego skierowanyeh do dzieci i mlodziezy realizujqcej obowiqzek szkolny. 

5) Dofinansowanie przedsi^wziec majqcych na celu promocje aktywnego sp^dzania czasu 
wolnego oraz propagowanie zdrowego trybu zyeia wsrod doroslych mieszkancow gminy 
Opoczno. 

6) Udzial w ogolnopolskich kampaniach edukacyjnych, rekomendowanych przez Pahstwowq 
Ageneje Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. 

7) Prowadzenie dzialah edukacyjnych skierowanyeh do sprzedawcow napojow alkoholowych 
oraz dzialah kontrolnych i interweneyjnych, majqeych na celu ograniczenie dost^pnosci 
napojow alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu osobom ponizej 18 roku 
zyeia. 

8) Prowadzenie profilaktyeznej dzialalnosci edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiqzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, skierowanej do 
dzieci i mlodziezy realizujqcej obowiqzek szkolny. 

9) Wspieranie Komendy Powiatowej Polieji w aktywnym przeciwdziaianiu przest^pczosci 
i czynom chuligahskim, poprawie porzqdku publicznego i zapewnieniu bezpieczehstwa 
mieszkahcom Gminy Opoczno poprzez organizowanie sluzb ponadnormatywnych. 

10) Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problemow 
alkoholowych. 

Wskazniki osiqgni^cia celu: 
a) liczba podmiotow prowadzqcych programy i przedsi^wziecia profilaktyczne oraz dzialania 

informaeyjne, edukaeyjne i srodowiskowe - wskaznik osiqgniecia celu, o ktorym mowa 
wpkt 1,2.3,4,5,6, 7, 8 i 10; 

b) liczba osob uczestniczqeych w programach i przedsiewzieciach profilaktycznych, 
dzialaniach informacyjnych, edukacyjnych i srodowiskowych - wskaznik osiqgni^eia celu, 
0 ktdrym mowa w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 i 10. 

c) liczba przeprowadzonych interwencji, ujawnionych wykroczeh oraz pouczonych os6b -
wskaznik osiqgni^cia celu, o ktorym mowa w pkt 9. 

Cel szczegolowy: 
4. Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszeii i osob fizyeznych, sluzqcej 

rozwiazywaniu problemow alkoholowych. 

Kierunki dzialah:: 
1) Wspieranie biezqeej dzialalnosci organizacji pozarzqdowych, stowarzyszeh i instytucji, 

ktore realizujq zgodnie ze swym statutem szczegolowe zadania w obszarze profilaktyki 
1 rozwiqzywania problemow alkoholowych (m.in. poprzez zakup niezbednego sprz^tu, 
materialow dydaktycznych i edukacyjnych, produktow zywnosciowyeh oraz pokrycie 
wynagrodzenia dla pracownikow). 

2) Wspieranie biezqeej dzialalnosci Centrum Integracji Spolecznej w Opocznie dzialajqcego 
na rzecz przeciwdzialania wykluczeniu spoleeznemu i marginalizacji osob uzaleznionych 



od alkoholu. 
3) Dofinansowanie zakupu nagrod, artykulow biurowyeh, spozywezych i materialow 

informacyjno - edukacyjnyeh, niezbednych do realizacji szkoleh, zaj^c. konkursow, 
zawodow sportowych i innych imprez o tematyee scisle powiqzanej z problemem 
uzaleznien, profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu zyeia. 

4) Promowanie dobrych praktyk w zakresie profilaktyki i rozwiqzywania problemow 
alkoholowyeh. 

5j Podnoszenie swiadomosci spolecznej na temat wystepujqcych zagrozeh spoleeznych. 

Wskazniki osiqgni^cia celu: 
a) ilosc podmiotow wspartych finansowo i rzeczowo przy realizacji zadah - wskaznik 

osiqgniecia celu, o ktorym mowa w pkt 113; 
b) liczba osob uczestniczqeych w dzialaniach majqeych na celu reintegraeje spolecznq 

i zawodowq - wskaznik osiqgniecia celu, o ktorym mowa w pkt. 2. 
Cel szczegolowy: 
5. Kontrola rynku napojow alkoholowych na terenie gminy Opoczno w kontekscie 

przestrzegania zasad i warunkow korzystania z zezwolen przez podmioty gospodarcze 
prowadzqce sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych w miejscu i poza miejseem 
sprzedazy. 

Kierunki dzialah: 
1) Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 13' 

i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziaianiu alkoholizmowi. 
2) Wystepowanie do sqdu w charakterze oskarzyciela publicznego. 
3) Organizowanie szkoleh dla sprzedawcow i wlascicieli sklepow oraz lokali, w ktorych 

prowadzi si^ sprzedaz i podawanie napojow alkoholowyeh oraz tytoniowyeh. 
4) Weryfikacja zasad okreslajqcych ilosc punktow sprzedazy napojow alkoholowych, miejsca 

i obiekty na terenie lub w poblizu ktorych zakazana b^dzie sprzedaz, podawanie, 
spozywanie oraz wnoszenie napojow alkoholowych. 

5) Weryfikacja zasad, form i zakresu prowadzenia kontroli sprzedazy napojow alkoholowyeh 
ze wskazaniem instytucji i osob upowaznionych do prowadzenia w/w kontroli. 

VI. Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Opocznie. 

1. Zadania Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych: 

1) Inicjowanie dzialah w zakresie realizacji zadah wiasnych gminy zwiqzanych z profilaktykq 
i rozwiqzywaniem problemow alkoholowych. 

2) Opiniowanie wydawania zezwoleh na sprzedaz lub podawanie napojow alkoholowych -
zgodnosc lokalizaeji punktu sprzedazy z uchwalami Rady Miejskiej. o ktorych mowa w art. 
12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziaianiu alkoholizmowi. 

3) Kontrola przestrzegania zasad i warunkow korzystania z zezwoleh na sprzedaz lub 
podawanie napojow alkoholowych, na podstawie upowaznienia wystawionego przez 
burmistrza, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 i 8 ustawy o wychowaniu w trzezwosci 
i przeciwdziaianiu alkoholizmowi. 

4) Podejmowanie czynnosci zmierzajqeych do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby 
uzaleznionej od alkoholu obowiqzku poddania si^ leczeniu w zakladzie lecznietwa 
odwykowego. 

5) Kierowanie osob naduzywajqcych alkohol, na specjalistyczne badania wykonywane przez 



lekarzy bieglych. 
6) Wspolpraca z wlasciwymi komorkami Polieji w celu diagnozowania oraz zapobiegania 

zjawiskom patologii i przemoey w rodzinie. 
7) Podejmowanie dzialah z zakresu przeciwdzialania przemoey w rodzinie, profilaktyki 

szkolnej i rodzirmej oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 
8) Inicjowanie post^powah opiekuhczych w sprawach dzieci z rodzin alkoholowych. 

2. Procedura przyjmowania i rozpatrywania wnioskow wplywajqcych do Miejskiej Komisji 
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych: 

Kto mote zlozyc wniosek? 
Wniosek moze ztozyc dowolna osoba (sasiad, daleki krewny. czlonek 
rodziny itp.) lub instytucja (zaklad pracy, Osrodek Pomocy Spolecznej. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Powiatowa Polieji. 
Prokuratura Rejonowa), ktora wie o osobie naduzywajacej alkoholu 
i powoduj^cej rozklad zyeia rodzinnego. demoralizacje maloletnich. 
uchylaj^cej sie od pracy albo systematycznie zaklocajacej spokoj lub 
porzadek publiczny. 

Gdzie nalezy zlozyc 
wniosek? 

Wniosek nalezy zlozyc w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiazywania 
Problemow Alkoholowych w Opocznie w Urzedzie Miejskim przy 
ul. Staromiejskiej 6. 

Rejestracja wnioskow 
Sekretarz Komisji zobowiazany jest przyjac i zarejestrowac 
w wewnetrznym rejestrze Komisji kazdy wniosek, nawet gdy wniosek jest 
anonimowy badz dane wnioskodawcy nie sa czytelne. 

Przekazanie wniosku 
Wnioski mog^ bye przekazywane drog^ pocztowa lub osobiscie. 
W przypadku skladania wniosku przez instytucje za posrednictwem 
pracownika obok wymaganej pieczatki i podpisu osoby podpisuj^cej 
wniosek z danej instytucji wymagany jest zapis: „wniosek przekazalam/lem 
dnia ... (imi^ i nazwisko osoby przekazujacej)". W przypadku skladania 
wniosku przez osoby prywatne wyzej wymagana procedura nie jest 
wymagana. 

Dane jakie powinien 
zawierac wniosek 

Wniosek powinien zawierac nastepujace dane: 
1. Dane wnioskodawcy wraz z danymi teleadresowymi. 
2. Dane osoby posiadaj^cej problem alkoholowy. 
3. Adres zamieszkania osoby z problemem alkoholowym. 
4. Numer sprawy w przypadku skladnia wniosku przez instytucj^. 
5. Uzasadnienie wniosku. tj. opis uzaleznienia, zachowania osoby 

uzaleznionej od alkoholu z uwzglednieniem informacji o podjetym 
leczeniu w przeszlosci. 

6. Podpis w przypadku skladania wniosku przez osobe prywatna. 
7. Pieczatka i podpis osoby podpisujacej wniosek w przypadku skladania 

wniosku przez instytucje. 

Ocena zasadnosci 
i poprawnosci zlozonego 

wniosku 

Zarejestrowane przez Sekretarza Komisji wnioski rozpatrywane sa na 
najblizszym posiedzeniu Komisji i stanowia zalc|cznik do protokolu 
z posiedzenia Komisji. Nastepnie po podjeciu decyzji przez czlonkow 
Komisji, Przewodnicz^ca lub jej Zastepca dokonuja dekretacji. ktora 
zawiera adnotacje czy dany wniosek nalezy rozpati^wac na posiedzeniu 
komisji leczniczej czy tez wymaga on uzupelnienia. 

Przeplyw informacji 
pomiedzy wnioskodawcq 

a Komisjq 

Wszystkie informacje z zakresu prowadzonego postepowania wobec osoby 
zgloszonej udzielane ŝ  droga pisemna, tyiko i wylacznie na podstawie 
pisemnego wniosku. Osobie pi-ywatnej - wnioskodawcy Sekretarz moze 
udzielic informacji osobiscie w siedzibie Komisji. 

Zaproszenie na posiedzenie 
komisji 

Sekretarz Komisji wysyla zaproszenie do osoby, ktorej wniosek dotyczy za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Kto moze uczestniczyc 
w posiedzeniu komisji 

leczniczej? 

W posiedzeniu komisji leczniczej uczestnicza czlonkowie komisji oraz 
osoba zaproszona a w uzasadnionych przypadkach przedstawiciele 
instytucji pomocowych. Z przeprowadzonej rozmowy sporzadzany jest 
protokot. ktory osoba zaproszona zobowiazana jest odczytac i podpisac. 



W przypadku odmowy podpisania Sekretarz odnotowuje ten fakt 
w protokole. 

Informacje dodatkowe 
W trakcie prowadzonego postepowania Komisja moze zaprosic na 
posiedzenie jako swiadkow rodzine osoby wobec ktorej prowadzone jest 
post^powanie jak rowniez samego wnioskodawce. Dodatkowo Komisja 
moze kierowac pisemne prosby o udzielenie informacji o w/w osobie do 
Osrodka Pomocy Spolecznej. Zespolu Kuratorskiej Sluzby Sadowej. 
Komendy Powiatowej Polieji oraz innych nie wymienionych instytucji. 
ktore moga posiadac istotne informacje w przedmiotowej sprawie. 

Kierowanie sprawy do Sqdu 
Rejonowego 

W toku prowadzonego postepowania mimo braku obecnosci osoby 
wzywanej Komisja moze podjac decyzje o skierowaniu danej osoby na 
przymusowe leczenie odwykowe. W tym celu dodatkowo kompletowane 
sa takie dokumenty jak: 
1. Wywiad srodowiskowy przeprowadzony przez pracownika Osrodka 

Pomocy Spolecznej w Opocznie. 
2. Wykaz interwencji policjantow Komendy Powiatowej Polieji 

w Opocznie za ostanie 3-6 miesiecy. b^dz konkretny okres. 
3. Inne wymagane w procedurze dokumenty. 
Oryginaly zebranych dokumentow Sekretarz Komisji sklada w Sadzie 
Rejonowym w Opocznie osobiscie lub za posrednictwem poczty. 

3. Zasady wynagrodzenia czlonkow Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych. 

1) Dla Przewodniczqcego Komisji ustala si^ za kazde posiedzenie komisji wynagrodzenie 
w wysokosci 210zl brutto, natomiast za udzial w posiedzeniu podkomisji 140zl brutto, 
wyplaeane jak w pkt 3. 

2) Dla Sekretarza Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych ustala si^ 
miesi^czne wynagrodzenie w wysokosci 1 lOOzl brutto. 

3) Dla czlonkow Komisji ustala si^ wynagrodzenie w wysokosci 140zl brutto za kazde odbyte 
posiedzenie komisji lub podkomisji. Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o list?obecnosci 
potwierdzonq przez Sekretarza Komisji wyplaca si^ miesieeznie z dolu w terminie do dnia 
10 nast^pnego miesiqca kalendarzowego. 

4) Do podrozy sluzbowyeh czlonkow Komisji stosuje si^ przepisy Rozporzqdzenia Ministra 
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokosci oraz 
warunkow ustalenia naleznosci przyslugujqcyeh pracownikowi zatrudnionemu 
w panstwowej lub samorzqdowej jednostee sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej 
na obszarze kraju." 

VII. Zrodla i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. 

1. Finansowanie dzialah w ramach ..Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania 
Problemow Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2016" odbywa si^ w ramach srodkow 
wiasnych Gminy Opoczno. poehodzqeych z oplat pobieranych za korzystanie z zezwoleh 
na sprzedaz napojow alkoholowych. 

2. Zadania realizowane w ramach w/w programu mogq bye takze finansowane z dotacji 
celowych Wojewody Lodzkiego, ze srodkow Pahstwowej Agencji Rozwiqzywania 
Problemow Alkoholowych, z zapisow, darowizn i innych wplywow od instytucji, osob 
prawnych i fizyeznych oraz ze srodkow poehodzqeych z programow, wykorzystujqcych 
finanse Unii Europejskiej i programow krajowych. 

3. Srodki pochodzqce z oplat za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych 
niewykorzystane w biezqeym roku budzetowym nie wygasajq z uplywem tego roku i sq 



przeznaczone w nastepnym roku budzetowym na realizacja ..Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2017". 

VIII. Postanowienia koiicowe. 

1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych koordynowana jest przez Burmistrza Opoczna za posrednictwem Zespolu 
do Spraw Spoleeznych i Ochrony Ludnosci Urz^du Miejskiego w Opocznie poprzez: 

1) zlecenia do realizacji zadah publicznych podmiotom, o ktorych mowa w art. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie 
w drodze ogloszenia o konkursie; 

2) zakupy i zlecenia zewn^trzue (konkursy ofert, zamowienia publiezne bez stosowania 
ustawy Prawo zamowien publicznych, w ramach dofinansowania). 

2. Rada Miejska w Opocznie otrzyma polroczne sprawozdanie do 31 sierpnia 2016 roku 
i roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu w terminie do dnia 31 marca 
2017 roku. 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowyeh Gminy 
Opoczno na rok 2016 zostal pozytywnie zaopiniowany przez Miejskq Komisjq 
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowyeh w Opocznie na posiedzeniu w dniu 
8 pazdziernika 2015 roku. 


