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Uchwała Nr 168/XXVIII/12 
Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 31grudnia 2012 r. 

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęku na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), w związku z art. 41 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.2) oraz art. 10 ust. 1, 
2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2012 roku poz. 
124 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęku na 2013 rok stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.  
i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy 
Przyłęku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wojciech Szmajda 
 
 

 

                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 
28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 
217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 88, z 2012 r. poz. 567 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 405. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678. 
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Załącznik do Uchwały Nr 168/XXVIII/12 
Rady Gminy w Przyłęku 
z dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM  PROFILAKTYKI  

I ROZWI ĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

W GMINIE PRZYŁ ĘK NA 2013 ROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii zwany dalej „ Programem” określa sposoby realizacji zadań 

własnych gminy Przyłęk wynikające z art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr, poz. 

473 z późn. zm.) oraz z art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą  

o przeciwdziałaniu narkomanii”. 

2. Zgodnie z art.4 ¹ „ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi” 

oraz z art. 10 „ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii” zadania w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki 

społecznej w szczególności: - tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, 

których zaspokojenie motywuje wstrzymanie się od spożycia alkoholu oraz używania 

narkotyków; 

- działalność wychowawczą i informacyjną; 

- ograniczenie dostępności do alkoholu i narkotyków; 

- leczenie, rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu; 

- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, narkotyków i ich usuwanie; 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

  rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; 

- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących  

 rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

3. Zadania ujęte w Programie finansowane będą z dochodów budżetowych uzyskiwanych  

z opłat rocznych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

4. Realizacja zadań programu powinna doprowadzić do zwiększenia dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc rodzinom  

z problemami alkoholowymi, zapewnić informację i edukację dzieci i młodzieży w zakresie 

profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, ograniczyć dostępność do alkoholu. Powinna dążyć 

do zwiększenia poziomu wiedzy społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży na temat 

epidemiologii i problemów związanych z narkomanią. 

5. Zadania objęte programem realizuje Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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GŁÓWNE CELE I ZADANIA PROGRAMU  

I. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców swojego terenu  

(w szkołach, ośrodku zdrowia, sklepach, parafiach). 

2. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych członków komisji do pracy z osobami 

uzależnionymi. 

3.Wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych w szkołach. 

4. Monitorowanie stanu lokalnych problemów alkoholowych, narkomanii, oraz innych 

środków uzależniających. 

5. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (likwidacja nielegalnych punktów sprzedaży alkoholu, kontrola sprzedaży  

alkoholu w punktach sprzedaży). 

a/ ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych na dyskotekach. 

b/ zakaz sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom i młodzieży do lat 18-tu. 

6. Zatrudnienie psychoterapeuty w poradni uzależnień od alkoholu. 

7.Organizowanie prelekcji z udziałem policji na temat uzależnień dla dzieci i rodziców. 

8. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych. 

9. Organizowanie kolonii, obozów, wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych. 

10. Zatrudnienie radcy prawnego do świadczenia pomocy prawnej osobom z uzależnieniami 

 i ich rodzinom. 

II . ZMNIEJSZANIE ROZMIARÓW PROBLEMÓW AKTUALNIE ISTNIEJĄCYCH  

1. Zmniejszanie ilości pitego alkoholu oraz używania narkotyków przez dzieci i młodzież. 
2. Zmniejszanie liczby nowych przypadków uzależnienia. 
3. Zmniejszanie degradacji osób uzależnionych. 
4. Zmniejszanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i zaniedbań wychowawczych. 

5. Tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla realizacji programów profilaktycznych. 
6. Pozyskiwanie funduszy z organizacji pozarządowych na wdrażanie nowoczesnych. 
programów profilaktycznych. 

III. DOSKONALENIE SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI ROBLEMAMI  

1. Wnikliwe analizowanie dotychczas podjętych działań. 

2. Rozpoznawanie środowisk zagrożonych alkoholem i narkomanią, oraz podejmowanie  
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postępowań interwencyjnych. 

3. Sfinansowanie wybranych spektakli teatralnych w placówkach oświatowych na temat 

narkomanii i alkoholizmu. 

4. Prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia i zastosowania obowiązku leczenia 

odwykowego: 

a/ korzystanie z „Niebieskiej Karty”. 

5. Poszukiwanie partnerów do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, oraz narkomanii. 

GŁÓWNE CELE I ZADANIA PROGRAMU- SPOSOBU REALIZACJI  

I . ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU NOWYCH PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

1. Realizacja tego programu oznacza szeroką informację wśród dzieci i młodzieży oraz 

lokalnego społeczeństwa o skutkach i konsekwencjach nadużycia alkoholu i narkomanii. 

2. Korzystanie z różnych spektakli teatralnych na terenie szkół. 

3. Szkolenie członków komisji osób współpracujących oraz nauczycieli w zakresie pracy 

 w kierunku przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w środowisku lokalnym. 

4.Wdrożenie do realizacji programów profilaktycznych. 

5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i narkomanii. 

II . KONTROLA I REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII  

1.Nadzór nad celowością wydatkowania pieniędzy na profilaktykę i rozwiązywanie 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii prowadzi Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomani jako inicjator wskazujący cele 

zawarte w gminnym programie przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Przyłęku. 
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III . ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII 

1. Za udział w posiedzeniu członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł.  

2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz komisji otrzymują 

wynagrodzenie w wysokości 120 zł.  

2. Za pełniony dyżur każdy członek otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 80 zł. 

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia określonej w pkt. 1 jest udział w posiedzeniu komisji 

potwierdzony własnoręcznym podpisem na liście obecności w dniu odbycia posiedzenia. 

IV. PLAN WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 20 12 ROK 

  
L. p Przeznaczenie Kwota w złotych 

1. Spektakle, pogadanki , prelekcje oraz warsztaty 
dla dzieci i młodzieży na temat alkoholizmu 

4 000 

2. Spektakle, pogadanki , prelekcje oraz warsztaty 
dla dzieci i młodzieży na temat narkomanii i dopalaczy 

4 000 

3. Wynagrodzenie dla specjalisty psychoterapii uzależnień 
zatrudnionego w Ośrodku Zdrowia w Przyłęku Filia            
w  Załazach w Poradni Terapii Uzależnień i 
Współuzależnień  od Alkoholu oraz radcy prawnego do 
świadczenia pomocy prawnej osobom z uzależnieniami i ich 
rodzinom 

22 000 

4. Szkolenie członków komisji 6 000 

5. Materiały profilaktyczne do rozdawania dotyczące 
problemów alkoholowych, narkomanii, dopalaczy 

2 000 

6. Dotacja dla Policji (dopłata do zakupu psa do wykrywania 
narkotyków)  

 600 

7. Kolonie, wycieczki, obozy dla dzieci z rodzin 
patologicznych. 

15 000 

8. Wynagrodzenie członków komisji 10 000 

9. Dofinansowanie Klubów Abstynenta 600 

10. Opłata sądowa do złożonego wniosku o podjęcie leczenia 
odwykowego  

800 

Razem 65 000 
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