
UCHWAŁA Nr 20/IV/2019
Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Na  podstawie  art.41 ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  
o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (  Dz.U.  
z  2018 r.,  poz.  2137 ze zm.)  oraz art.  10 ust.  1,  2  i  3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira



                                                                                                          Załącznik do uchwały Nr 20/IV/2019
                                                                                                          Rady Gminy Szulborze Wielkie
                                                                                                          z dnia 28 lutego 2019 roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019 

Cele programu

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii są działania zmierzające do zapobiegania

powstawaniu problemów związanych z alkoholizmem i narkomanią na terenie gminy
oraz ulepszanie sposobów ich rozwiązywania.

Zadania programu

1. Aktywizacja  instytucji  i  ludności  w  obszarze  promocji  zdrowego  stylu  życia,  ze
szczególnym uwzględnieniem ograniczania spożywania alkoholu.

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

3. Pogłębianie wiedzy społecznej na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i używania
narkotyków.

4. Kreowanie modelu życia bez nałogów i promowanie postaw społecznych ważnych dla
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
poprzez zwiększanie programów profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i
młodzieży.

5. Prowadzenie  działań  na  rzecz  przestrzegania  przepisów  dotyczących  zasad  sprzedaży
napojów alkoholowych.

I. Zapobieganie uzależnieniom.
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii,  w
szczególności dla dzieci i młodzieży. 

2. Systematyczne  prowadzenie  edukacji  społeczności  lokalnej  na  tematy  związane  z
uzależnieniami oraz z przemocą w rodzinie z wykorzystaniem ulotek i materiałów.

3. Wspieranie  działań  instytucji  i  osób  wdrażających  różne  formy  profilaktyki  i
pomagających w rozwiązywaniu problemów uzależnień.

4. Organizowanie  różnorakich  form  spędzania  wolnego  czasu  dla  dzieci  
i młodzieży z terenu gminy. 

5. Finansowanie  szkoleń  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych,  nauczycieli,  pracowników socjalnych oraz innych osób pracujących na
rzecz rozwiązywania problemu uzależnień oraz pomagającym ofiarom przemocy.

6. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny.
7. Zakup pomocy dydaktycznych, broszur, plakatów, ulotek i książek o tematyce uzależnień

i przemocy domowej.
8. Finansowanie  programów  profilaktycznych  i  pogadanek  w  zakresie  profilaktyki

zdrowotnej oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.



II. Udzielanie pomocy terapeutycznej, prawnej i materialnej.
1. Udzielanie osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i

wykluczeniem społecznym,  a  w szczególności  ofiarom przemocy w rodzinie  pomocy
psychologicznej, prawnej i społecznej. 

2. Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu.
3. Współpraca z policją i pomocą społeczną w zakresie wdrażania procedury „Niebieskiej

Karty”.
4. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie możliwości udzielenia pomocy

materialnej i społecznej dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
5. Prowadzenie  rozmów  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych z ofiarami i sprawcami przemocy domowej.
6. Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży. 

III. Działania mające na celu ograniczenie dostępności do alkoholu.
1. Kontrola  placówek  w  zakresie  sprzedaży  alkoholu  nieletnim  i  nietrzeźwym,  reklamy

alkoholu i spożywania w miejscach publicznych.
2. Kontrolowanie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi zgodnie z wydanym

zezwoleniem oraz ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

IV. Zasady finansowania programu.
Zadania wynikające z Gminnego Programu finansowane będą ze środków pochodzących z
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydzielonych w postaci odrębnych
budżetów  na  zadania  profilaktyki  alkoholowej  i  zapobiegania  narkomanii.  Członkowie
GKRPA wykonują zadania związane z realizacją Programu nieodpłatnie.

V. Plan działań i wydatków Gminy Szulborze Wielkie
Ogólna kwota przeznaczona na realizację działań                17 000,00 zł
w tym:

1) rozwiązywanie problemów alkoholowych                 16 000,00 zł
2) przeciwdziałanie narkomanii                                        1 000,00 zł

Planowane wydatki:
1. Dofinansowanie uczniom Szkoły Podstawowej w Szulborzu Wielkim wyjazdów na

basen  …………………………………………….……6 000,00 zł
2. Zakup nagród w konkursach sportowych…………...….  900,00 zł
3. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży………3 100,00 zł
4. Szkolenia członków komisji …………………………  2 000,00 zł
5. Dofinansowanie inwestycji, strefa aktywności ………. 5 000,00 zł

VI. Postanowienia końcowe.
Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i  podejmuje
niezbędne działania do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira
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