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UCHWAŁA NR IV/25/11
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 11 lutego 2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 41 ust. 1 – 2 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 
473 ze zm.) i art. 10 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2005 r. nr 179, poz. 1485 ze zm.) – Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Uchwala się plan rzeczowo – finansowy na rok 2011, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 1 – 2 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii – prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/11
Rady Gminy Gnojno

z dnia 11 lutego 2011 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2011 
 
Lp. Zadanie Sposób realizacji 

I 

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

1. Podejmowanie czynności zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu 
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
    A. Utrzymywanie stałego kontaktu z osobami korzystającymi z terapii i ich 
rodzinami.
    B. Udzielanie porad telefonicznych.
    C. Udzielanie porad indywidualnych.
    D. Podejmowanie działań w celu powstrzymania przemocy domowej.
    E. Udzielanie pomocy w pisaniu pism procesowych w sprawach rozstrzyganych 
przez sąd.
    F. Prowadzenie indywidualnych konsultacji.
(od A do F - zadania Punktu).
2. Kierowanie do Sądu wniosków o przymusowe leczenie osób, które nie wyraziły 
zgody na leczenie dobrowolne bądź je przerwały.
    A. Skierowanie w/w osób na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania 
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
3. Kierowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na badania 
psychologiczno-pedagogiczne w celu ustalenia formy pomocy.
4. Udzielanie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym wsparcia i poradnictwa 
oraz pomocy członkom rodzin, w których występuje problem alkoholowy 
i przemoc (zadania Punktu).
5. Współpraca z Policją w zakresie procedury „Niebieskiej Karty” (zadania 
Punktu). 

II 

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii u dzieci i młodzieży 
oraz osób dorosłych w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych. 

1. Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
2. Udział uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w spektaklach 
profilaktyczno-edukacyjnych oraz profilaktycznych zajęciach warsztatowych.
3. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
w okresie ferii zimowych i wakacji.
4. Profilaktyka w środowiskach wiejskich. 
    A. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy.
    B. Zakup materiałów do prowadzenia profilaktyki: książek, filmów DVD, 
ulotek, nagród dla dzieci. 
    C. Działalność profilaktyczna w PKI.
5. Zorganizowanie „Mikołajek” (zakup paczek) dla dzieci z rodzin, w których 
występuje problem alkoholowy.
6. Ogłaszanie dla uczniów z terenu gminy konkursów o charakterze 
profilaktycznym; promocja zdrowego i trzeźwego stylu życia.
7. Słodki poczęstunek dla dzieci w czasie zabawy choinkowej z elementami 
profilaktycznymi.
8. Dofinansowanie szkoleń dla grup zawodowych, mających styczność 
z problemem alkoholowym i narkotykowym (lekarze, pielęgniarki środowiskowe, 
nauczyciele, policjanci). 

III 

Wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. 

1. Wspieranie działalności instytucji i organizacji zajmujących się profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2. Finansowe wspieranie placówek lecznictwa odwykowego.
3. Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia i zapobiegania 
przestępczości wśród nieletnich, związanych z nadużywaniem alkoholu.
4. Współdziałanie z GOPS w udzielaniu pomocy materialnej rodzinom 
z problemem alkoholowym. 

IV Kontrola i przestrzeganie zasad 
obrotem napojami alkoholowymi. 

1. Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.
2. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu 
ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia. 

V Działalność GKRPA oraz zasady 
wynagradzania. 

1. Szkolenia członków Gminnej Komisji.
2. Wypłata diet członkom Komisji za udział w posiedzeniach w wysokości 140 zł 
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brutto (za 1 posiedzenie). 

VI 

Działalność Punktu 
Konsultacyjno -Informacyjnego 
polegająca na realizacji zadania: 
„zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu” 
(podstawowe zadania punktu - 
strona 16 „Rekomendacji na 2011 
rok”). 

1. Zakup materiałów biurowych.
2. Wynagrodzenie konsultanta w oparciu o umowę zlecenie, przyjmującego 
w każdy wtorek w godz. od 15.00 - 18.00 w Urzędzie Gminy w Gnojnie. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/11
Rady Gminy Gnojno

z dnia 11 lutego 2011 r.
Plan rzeczowo –finansowy na rok 2011 

 
Dochody: 

Treść Kwota (zł) 
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 45.150,00 
Środki pozostałe z roku 2010 13.666,00 

Wydatki: 
Treść Kwota (zł) 

Kolonie profilaktyczne, programy profilaktyczne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki, w tym: 21.776,00 
   - zwalczanie narkomanii 1.000,00 
   - przeciwdziałanie alkoholizmowi 20.776,00 
Paczki „Mikołajkowe” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 1.000,00 
Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy 8.000,00 
Zakup książek profilaktycznych i edukacyjnych 1.000,00 
Koszty sądowe (opłata biegłego) 1.600,00 
Koszty związane z pracą GKRPA: 
   - wynagrodzenie dla członków Komisji za udział w posiedzeniach 13.440,00 
Koszty działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 
   - wynagrodzenie konsultanta 12.000,00 


