
UCHWAŁA  Nr XXVIII/138/2017 

Rady Gminy Łączna 

z dnia 24 stycznia 2017r. 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok w Gminie Łączna 

 

 
Na podstawie art. 4¹ ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu                           w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 487 ) oraz 

art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (tekst jednolity:             Dz. 

U. z 2016 poz. 224  ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            

o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje : 

 

 

      § 1  

 
Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych               

i Narkomanii na rok 2017 w Gminie Łączna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

      § 2 

 

Ustala się wynagrodzenie każdego członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki                             i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu 

Komisji  w wysokości 120,- zł brutto. 

 

§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. 

 

 

      § 4 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/?on=08.06.2015
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/?on=08.06.2015


 

Uzasadnienie 

 

 

 

Zgodnie z 4¹ ust. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości                           

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 487 )  prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 

osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań władnych gminy. 

 

Dyspozycja cytowanego przepisu w sposób jednoznaczny wskazuje, iż do właściwości                

Rady Gminy zgodnie z art. 18 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 należy podjęcie stosownej 

uchwały. 

 

Wysokość wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu Komisji ustalono  

w wysokości 120,-zł brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały  

Nr XXVIII/138/2017 

Rady Gminy Łączna 

z dnia 24 stycznia 2017r. 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI                                 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA ROK 2017 

 

 

 

 
 

 

 

 
Łączna, styczeń 2017 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ I 

WPROWADZENIE 

 

 

Na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                                            

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ) i ustawy                   

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,                  

poz. 224 ), 

Gmina Łączna ma obowiązek corocznego uchwalania gminnego  Programu Profilaktyki                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  Narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii                    

na 2017 rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 

społecznych i indywidualnych wynikających z problemu nadużywania alkoholu                                 

i narkotyków. 

Gminny Program Profilaktyki jest kontynuacją szeregu działań, zainicjonowanych w latach 

ubiegłych, zgodnych z aktami prawnymi: 

 ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                                                

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ) 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity: Dz. U.               

z 2016r. poz. 224  ) 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U.                     

z 2015 r. poz. 1390  ). 

Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Łączna w 2017 roku, uwzględnione zostały wskazówki 

wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku, opracowane przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Program winien być realizowany przy współpracy następujących podmiotów: 

 Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                      

i Narkomanii w Łącznej 

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej 

 jednostek ochrony zdrowia 

 Policji 

 placówek oświatowych 

  organizacji pozarządowych 

 instytucji kościelnych 

 organów administracji państwowej i samorządowej ( PARPA, Samorząd 

Województwa, PCPR i inne ). 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie są środki finansowe budżetu 

gminy stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                   i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych wykorzystywane mogą być jedynie na realizację gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałaniu narkomanii, a 

także na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego o których mowa w przepisach  

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i nie mogą być przeznaczone na żadne inne cele. 

Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki                      i 



rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach gminnego programu profilaktyki                     

i rozwiązywania problemów alkoholowych są zadania określone w ustawie o wychowaniu                

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zadania określone w Narodowym 

Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz.U.z 2016r., poz. 1492), który wszedł w życie                 

17 września 2016 roku. 

Środki zaplanowane na realizację Gminnego Programu ujmuje się corocznie w planie 

budżetowym Gminy w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie 

alkoholizmowi oraz rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ŁĄCZNA 

 

Cele i zadania określone w Gminnym Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych oraz 

zgodne są z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Sformułowano je uwzględniając dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją 

Programu w latach ubiegłych. 

 

Cel strategiczny: 

1. zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu             

i narkotyków na terenie Gminy Łączna, zmniejszenie rozmiarów problemów już 

istniejących oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki 

problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Cele szczegółowe: 

1. zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Łączna na temat rosnącego 

zagrożenia rozwojem alkoholizmu i narkomanii, możliwych skutków i sposobów 

zapobiegania,  

2. wspieranie rozwoju programów i działań profilaktycznych skierowanych do dzieci                 

i młodzieży, 

3. upowszechnianie metod edukacji publicznej podnoszących wiedzę o szkodliwości 

nadużywania alkoholu i środków odurzających oraz możliwościach uzyskania 

wsparcia, 

4. zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów 

alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz innych problemów społecznych, 

skierowanej w szczególności do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, 

5. kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

6. zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby 

alkoholowej, 

7. ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz ograniczenie szkód 

zdrowotno – społecznych wynikających z używania alkoholu i narkotyków, 

8. tworzenie dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

9. szerszy dostęp do oferty pomocowej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, 

10. wzmacnianie kompetencji zawodowych realizatorów Gminnego Programu 

Profilaktyki, 



11. zwiększenie skuteczności podejmowanych działań interwencyjnych i kontrolnych                    

w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, 

12. wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność 

profilaktyczną. 

 

ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI 

   

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje inne  

uzależnienie lub przemoc w rodzinie: 

 współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, 

placówkami wsparcia dziennego, instytucjami ochrony zdrowia, prokuraturą, sądem, 

ośrodkami leczenia uzależnień, 

 organizowanie i dofinansowanie porad psychologa, 

 działalność Punktu Konsultacyjnego, 

 opłacanie kosztów powołania biegłych sądowych orzekających w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu, 

 koszty sądowe związane z opłacaniem wniosków w sprawie skierowania na leczenie 

odwykowe. 

Na terenie Gminy Łączna działa Punkt Konsultacyjny, świadczący pomoc skierowaną                     

w szczególności do osób: 

1. uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, 

2. członków rodzin osób uzależnionych, 

3. doświadczających przemocy, 

4. stosujących przemoc. 

 

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności: 

 motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do 

podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia 

specjalistycznego; 

 motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nieuzależnionych, do zmiany 

szkodliwego wzoru picia; 

 udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym; 

 organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od 

narkotyków, prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii; 

 rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparci                             

i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; 

 inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej; 

 gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy                            i 

kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być 

włączone  w systemową pomoc rodzinie. 

Punkt Konsultacyjny nie prowadzi terapii. 

 

 



2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

 współpraca z policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, 

placówkami wsparcia dziennego, instytucjami ochrony zdrowia, instytucjami oświaty, 

prokuraturą, sądem, ośrodkami leczenia uzależnień, instytucjami, które mogą pomóc 

rodzinie w rozwiązaniu jej problemów, głównie w zakresie interwencji wobec osób 

uzależnionych i współuzależnionych 

 edukacja społeczna poprzez upowszechnianie materiałów informacyjno - 

edukacyjnych o problemie uzależnień oraz przemocy w rodzinie i możliwości 

uzyskania pomocy, w tym obowiązujących procedur interwencyjno – pomocowych                  

( broszury, ulotki, plakaty),  

 prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci, 

 zapewnienie dostępności specjalistów przygotowanych do pracy z członkami rodzin                  

z problemem przemocy – dorosłymi i dziećmi, 

 organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli służb i instytucji działających na 

rzecz ochrony rodzin przed przemocą szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące 

specyfiki zjawiska przemocy w rodzinie, konsekwencji doznawania przemocy                    

w rodzinie, funkcjonowania osób doznających przemocy i stosujących przemoc 

 organizowanie spotkań, narad i konferencji sprzyjających wymianie doświadczeń                  

w zakresie interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin przed przemocą, 

 prowadzenie i finansowanie programów profilaktyki przemocy i programów 

rozwijających umiejętności wychowawcze i pozytywne relacje rodzinne, 

 włączanie się w ogólnopolskie akcje promujące życie rodzinne bez przemocy, 

 organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin, w których 

występuje problem alkoholowy, narkomania lub przemoc ( wycieczki, kino, teatr, 

wystawy itp. ), 

 organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin                         

z problemem alkoholowym, narkomanią lub przemocą, połączonego z elementami 

profilaktyki, 

 dofinansowanie półkolonii letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

narkomania, problemem przemocy w rodzinie. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                               w 

szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących                                          

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych: 

 prowadzenie i dofinansowanie  na terenie szkół i przedszkoli programów 

profilaktycznych  i edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży, nauczycieli                   

i rodziców, 

 prezentacja programów profilaktycznych o tematyce uzależnień, dzieciom w wieku 

przedszkolnym, uczniom, radzie pedagogicznej i rodzicom, jako ilustracja działań 

profilaktycznych prowadzonych w danej szkole, 



 wspieranie działań i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych 

przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych, 

 organizowanie w placówkach oświatowych konkursów i turniejów dla uczniów                     

z zakresu wiedzy o uzależnieniach oraz przemocy w rodzinie i cyberprzemocy, 

 organizowanie lokalnych imprez sportowo – relreacyjnych, turystycznych                           

i kulturalnych  z odniesieniem profilaktycznym, 

 organizowanie i finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami strategii 

profilaktycznych, 

 organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli placówek pracujących z dziećmi                          

i młodzieżą szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące skutecznych strategii 

profilaktycznych, 

 realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci                              

i młodzieży, 

 realizacja programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

 udział w ogólnopolskich profilaktycznych kampaniach edukacyjnych dotyczących 

promocji zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy, 

 organizowanie lokalnych i udział w ogólnopolskiej kampanii oraz  realizacja działań 

informacyjno – edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości                   

na drogach, 

 podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, 

współpraca  z Policją, 

 organizowanie i finansowanie lokalnych szkoleń dla przedstawicieli poszczególnych 

służb z zakresu komunikacji interpersonalnej i postepowania z klientami będącymi pod 

wpływem alkoholu, 

 wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy, poprzez prenumeratę lub zakup 

specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji, materiałów multimedialnych, 

 prowadzenie profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci                                 

i młodzieży, oraz osób dorosłych, 

 organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

 współpraca z Policją; organizowanie spotkań z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami, 

 cykliczne badanie i systematyczne monitorowanie problematyki uzależnień w gminie, 

 organizowanie i dofinansowanie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów                     

z asortymentem alkoholowym, 

 podejmowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do 

sprzedawców napojów alkoholowych, mających na celu ograniczenie dostępności 

napojów alkoholowych i zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oraz 

nietrzeźwym, 

 edukacja lokalnych decydentów i radnych w zakresie wagi i skali problematyki 

alkoholowej, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

 upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych programów profilaktycznych 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych                    

i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, które 



biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych 

zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój. 

 gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań 

profilaktycznych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych 

uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. 

 Edukacja zdrowotna, dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, 

prowadzenie działań promujących zdrowy tryb życia. 

 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 

 współpraca z organizacjami, jednostkami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji oraz organizacji pozarządowych                   

i  stowarzyszeń, prowadzących działalność dotyczącą profilaktyki uzależnień, 

 współpraca z ośrodkami terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 

 współpraca z Państwowa Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 

 podejmowanie przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej akcji kontrolnych w punktach sprzedaży 

napojów alkoholowych, pod względem przestrzegania zasad wynikających z ustawy                  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności 

zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim 

oraz na kredyt lub pod zastaw, 

 naruszenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, 

 występowanie członków Gminnej Komisji przed Sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego w stosunku do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

nieprzestrzegających przepisów ustawy. 

 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

7. Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej. 

W skład Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    

i Narkomanii wchodzą osoby posiadające wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej 

wiedzy na temat problematyki alkoholowej, zgodnie z wymaganiami ustawy o wychowaniu                

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ). 

 

Do zadań GKRPA zgodnie z w/w ustawą należy: 



1. przyjmowanie wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób 

uzależnionych, 

2. motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia, 

3. przeprowadzanie rozmów z osobami współuzależnionymi i motywowanie do podjęcia 

terapii lub uczestnictwa w programach terapeutycznych dla osób współuzależnionych, 

4. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

5. kierowanie osób uzależnionych od alkoholu, zgłoszonych do Komisji, na badania przez 

biegłych sądowych w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu                              

i wskazania zakładu lecznictwa odwykowego, 

6. kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej o zastosowanie 

przymusowego leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu, 

7. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, w tym podejmowanie procedur interwencyjnych na rzecz 

dobra małoletnich dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, 

8. wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, 

9. kontrola punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania                

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

10. udział w pracach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, 

11. systematyczne podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz 

umiejętności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

narkotyków, dopalaczy oraz przemocy w rodzinie poprzez udział w szkoleniach, 

12. koszty szkoleń, podróży służbowych oraz zakup materiałów biurowych i sprzętu, 

niezbędnych do realizacji zadań Komisji oraz wynagrodzenie za udział w posiedzeniu 

Komisji pokrywane są ze środków przeznaczonych na realizację programu. 

Ustala się wynagrodzenie w wysokości 120,- zł brutto za udział w posiedzeniu Komisji, dla 

każdego jej członka. Podstawę wypłaty wynagrodzenia dla członków Komisji , biorących 

udział w posiedzeniu Komisji, stanowi lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego 

Komisji. 

 

8. Wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii: 

  realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktycznego, 

  prowadzenie „niebieskich kart” wynikających z pracy Komisji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan finansowania zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki                             



i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok 

 

L.p ZADANIE KWOTA 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej                  

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz udzielanie pomocy rodzinom,                           

w których występuje inne  uzależnienie lub 

przemoc w rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.200,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej                

i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych                            

i przeciwdziałania narkomanii,                                              

w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,                  

a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo – wychowawczych                                                

i socjoterapeutycznych 

4. Wspomaganie działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

5. Podejmowanie interwencji w związku                                 

z naruszeniem przepisów określonych w art. 131                   

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem                     

w charakterze oskarżyciela publicznego 

 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 

organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej 

 

 

0,- 

7. Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                        

i Narkomanii w Łącznej. 

 

 

6.285,- 

8. Wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta ds. 

Profilaktyki      i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii 

 

 

 

21.520,- 

Razem 50.005,- 

 


