
UCHWAŁA  Nr XXVII/205/17 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1875), art. 4
1
 ust. 1-2 i art. 18

2
 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487) oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIX/140/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w załączniku nr 1 – w rozdziale VII. Finansowanie zadań – kwotę „52.831,00 zł” zastępuje się kwotą 

„54.571,00 zł” oraz kwotę „52.331,00 zł” zastępuje się kwotą „54.071,00 zł”; 

2) plan rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr XXVII/205/17 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA 2016 ROK 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Planowane 

wydatki w zł 

I. Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

Działalność punktów konsultacyjnych: 

- wynagrodzenie konsultantów zgodnie z zawartymi 

umowami. 

6.540,00 

II. Udzielanie pomocy rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe, 

narkomania i przemoc. 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych: 

- przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe, 

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia 

dobrowolnego leczenia odwykowego,  

- kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na badanie 

przez biegłego sądowego, 

- kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia 

osób, które nie wyraziły zgody na leczenie dobrowolne 

lub je przerwały, 

- informowanie o procedurze „Niebieskie Karty” oraz   

przyjmowanie zawiadomień w ramach tej procedury, 

- udzielanie informacji na temat placówek lecznictwa 

odwykowego, 

- udzielanie informacji na temat placówek udzielających 

pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (zadanie punktu 

konsultacyjnego), 

- motywowanie do podejmowania terapii dla osób 

współuzależnionych, 

- udzielanie porad indywidualnych (zadanie punktów 

konsultacyjnych), 

- prowadzenie indywidualnych konsultacji (zadania 

punktów). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.290,00 

III. 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. Realizacja szkolnych programów profilaktycznych 

(warsztatów, spotkań, pogadanek, prelekcji, 

wywiadówek dla rodziców, programów, spektakli i 

koncertów profilaktycznych) w poszczególnych 

szkołach i przedszkolach. 

2. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 

i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym oraz innymi zagrożeniami społecznymi. 

3. Zajęcia rekreacyjno-sportowe (turnieje piłkarskie, 

konkursy, wyjazdy na basen i mecze piłkarskie, zakup 

piłek, materacy i prostego sprzętu sportowego, zajęcia 

pozalekcyjne na hali sportowej i na boisku). 

4. Zorganizowanie „Mikołajek” (zakup paczek) dla dzieci 

z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. 

5. Organizacja zabaw choinkowych i andrzejkowych 

z elementami profilaktycznymi w szkołach (zakup 

słodkiego poczęstunku).  

 

 

 

 

5.250,00 

 

 

10.780,00 

 

 

 

10.115,00 

 

1.500,00 

 

 

4.700,00 
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IV. Wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. 

1. Finansowe wspieranie placówek lecznictwa odwykowego 

oraz działalności instytucji i organizacji zajmujących się 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych (zakup materiałów edukacyjnych i 

kamizelek odblaskowych, dofinansowanie spotkania 

wigilijnego dla absolwentów oddziału odwykowego w 

Morawicy). 

2. Doposażenie placówek leczenia uzależnień w niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania sprzęty. 

 

 

 

 

 

315,00 

 

651,00 

V. Kontrola i przestrzeganie 

zasad obrotem napojami 

alkoholowymi 

1. Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych. 700,00 

VI. Działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz zasady 

wynagradzania. 

1. Wynagrodzenie członków komisji - 180 zł brutto za 

udział w jednym posiedzeniu. 

 

12.730,00 

Razem: 54.571,00 
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UZASADNIENIE 

W związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

o kwotę 1.740,00 zł dokonano zmiany planowanego zakresu zadań w obrębie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Zwiększono m.in. 

wysokość wydatków na zajęcia pozalekcyjne na hali sportowej i na boisku o kwotę 1.640,00 zł. Ponadto dokonano 

korekty w obrębie innych zadań poprzez zmniejszenie bądź zwiększenie planu rzeczowo - finansowego na 2017 

rok. 

Kwota planowanych wydatków na realizację „Programu” uległa zmianie i wynosi 54.571,00 zł. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie jest w pełni uzasadnione. 
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