
UCHWAŁA Nr VI /24/2011
Rady Gminy Gać

 z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 41 ust. 1-2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 
473 ze  zm.),  oraz   art.  10  ust.  1  i  3  ustawy z dnia  29 lipca  2005 r.  o  przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2005 r. nr 179 poz. 1485 ze zm.) 

Rada Gminy Gać uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

§ 2. Celem Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz  Przeciwdziałania  Narkomani  jest  określenie  działań  związanych  z  profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholu i narkomanii na terenie Gminy Gać w celu realizacji 
zadań własnych gminy wynikających z ustawy /załącznik nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 3. W celu prawidłowej realizacji Gminnego Programu Rada Gminy w Gaci zabezpiecza 
w budżecie gminy środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych /załącznik nr 2 do niniejszej uchwały/

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2011 r.



Załącznik Nr I do Uchwały Nr 
VI/24/2011Rady Gminy Gać  z dnia 
27 stycznia 2011r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE 

GAĆ NA 2011 ROK

ROZDZIAŁ I

Problemy wynikające z picia alkoholu, używania narkotyków oraz przemocy w rodzinie są 
obecnie najpoważniejszymi  kwestiami  społecznymi.  Zjawiska te mają ogromny wpływ na 
bezpieczeństwo społeczne, stan zdrowia ludzi jak też ich relacje z najbliższymi.

Rozwiązywanie  problemów  alkoholowych,  są  to  działania  ukierunkowane  na  osoby 
uzależnione od alkoholu i ich rodziny oraz działania zmierzające do zmniejszenia rozmiarów 
tego problemu.

Szkody wynikające z nadużywania alkoholu występują w bardzo różnych obszarach.

Wymienić tu należy:

1.  szkody  występujące  u  osób  pijących  (np.  degradacja  zdrowia  fizycznego,  życia 
emocjonalnego i społecznego funkcjonowania);
2.  szkody  występujące  u  członków  rodzin  alkoholowych  (np.  zaburzenia  emocjonalne, 
schorzenia psychosomatyczne);
3.  alkoholowa  dezorganizacja  środowiska  pracy  (np.  absencja,  wypadki,  obniżenie 
wydajności pracy); 
4.   naruszenie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe (np. przestępczość, przemoc 
w rodzinie, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości);
5.  naruszanie  prawa  związane  z  obrotem  alkoholem  (np.  sprzedaż  alkoholu  osobom 
nieletnim);
6.  niekorzystne  społeczne  zmiany  w strukturze  picia  napojów  alkoholowych  (np.  spadek 
wieku inicjacji alkoholowej, wzrost spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież);

Aby  eliminować  niekorzystny  wpływ  picia  alkoholu  używania  narkotyków,  przemocy 
domowej, konieczne jest wprowadzanie działań o charakterze profilaktycznym oraz różnych 
form promocji zdrowego stylu życia, radzenia w trudnych sytuacjach.
 

ROZDZIAŁ II

§  1. 1.Gminny program realizowany jest  przy współudziale  osób fizycznych  i  prawnych, 
instytucji rządowych i samorządowych, organizacji i stowarzyszeń, zajmujących się edukacją, 
kultura, pomocą społeczną, sportem, rekreacją, bezpieczeństwem oraz wychowaniem 
w trzeźwości.

2. Osoby i instytucje, wnosząc swoje doświadczenie, działania i inicjatywę w zapobieganiu 
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, są integralną częścią powstałego w Gminie Gać 
systemu pomocy.



3.  Program  profilaktyczny  przeciwdziałania  alkoholizmowi,  przemocy  opiera  się  na 
działaniach zmierzających do:

1)  przeciwdziałania zagrożeniom uzależnienia;
2)  leczenia uzależnienia;
2)  rehabilitacji i integracji społecznej osób uzależnionych;
4)  udzielania  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy 
psychospołecznej i prawnej.
5) udzielania rodzinom dotkniętym przemocą pomocy psychospołecznej i prawnej.

   
ROZDZIAŁ III

§ 2. Główne kierunki działań, wyznaczone w programie, dotyczą:

1. zwiększenia  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 
uzależnionych od alkoholu;

2. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy społecznej 
      i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

            w szczególności dla dzieci i młodzieży;
4. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i innych osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5. podejmowanie  interwencji  w  związku  z  naruszeniem  przepisów  określonych 

w art. 15 i 131 ustawy oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego.

ROZDZIAŁ IV

§ 3.1. Cele programu:

1)  propagowanie trzeźwości i abstynencji w społeczności lokalnej;
2)  zapobieganie  powstawaniu  nowych  problemów,  związanych  z  nadużywaniem 
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych;
3)  ograniczenie skutków aktualnie istniejących problemów alkoholowych 
     i narkotykowych,
4)  zwiększenie  bezpieczeństwa  środowisk  rodzinnych,  w których  występują  problemy 
szkodliwego używania alkoholu oraz występowanie przemocy domowej.

2. Cele sformułowane są na trzech płaszczyznach:

1)  profilaktyki;
2)  wczesnej interwencji;
3)  łagodzenie skutków.

§  4.1.  W  ramach  gminnego  programu,  realizowana  będzie  profilaktyka  mająca  na  celu 
promocję zdrowia i przedłużenie życia człowieka z jednej strony, a z drugiej - zapobieganie 



pojawieniu się problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu. Szczególnie 
istotna jest wczesna profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży:

      1)    zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, także przez przeznaczenie 
             środków finansowych budżetu Gminy na prowadzenie pozalekcyjnych spotkań,
      2)    wzmacnianie więzi z rodzicami i oparcia w rodzinie,
      3)    tworzenie przyjaznego środowiska szkolnego, pozaszkolnego.
      4)    wzbudzanie przekonania, ze nauka jest wartością,
      5)    propagowanie modelu wychowania, w którym ważnym elementem jest stawianie       
              dzieciom i młodzieży wymagań,   

2. Preferowanie formy realizacji programu:

1) promowanie zdrowego stylu życia podczas imprez sportowych, kulturalnych 
      i kościelnych ( organizowanie koncertów Orkiestry Dętej przy OSP w Gaci )
2) promowanie postaw abstynenckich podczas zorganizowanego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży ( kolonie, obozy)
3) udostępnianie literatury i innych materiałów edukacyjno informacyjnych dotyczących 
problematyki uzależnień
4) udział w szkoleniu wybranych grup zawodowych w zakresie promocji zdrowia
      i profilaktyki uzależnień, przestrzeganie przepisów ustawy (pracowników pomocy     
      społecznej i członków komisji)
5)  działalność  informacyjna  i  edukacyjna  w  zakresie  promocji  zdrowia:  konkursy, 
imprezy  sportowo  –  rekreacyjne,  kulturalne,  rodzinne,  udział  w  uroczystościach 
kościelnych
6)  informowanie  społeczeństwa  o  wczesnych  oznakach  zagrożenia  uzależnieniem  od 
alkoholu i narkomani, skłanianie do korzystania z dostępnych form pomocy 
     (prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia dobrowolnego osób     
      zgłaszanych do objęcia leczeniem przymusowym )
7)  współpraca  z  policją  w  zakresie  tworzenia  systemu  pomocy  dla  ofiar  przemocy 
domowej w ramach programu „Niebieska karta”
8)  wspomaganie  i  współpraca  oraz  udział  w  finansowaniu  instytucji  służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych tj. działalność Izby Wytrzeźwień 
w  Rzeszowie  w  celu  stworzenia  społeczności  abstynenckiej,  jako  formy  oparcia  dla 
trzeźwych alkoholików i ich rodzin
9) inne działania wynikające z bieżącej analizy informacji

§  5.  1.  W  Gminie  Gać  powołana  została  Komisja  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm.

2. Za udział  w posiedzeniu członków komisji  ustala się wynagrodzenie w wysokości 7 % 
minimalnego wynagrodzenia .

3. Wynagrodzenie, o którym mowa wypłacane jest na podstawie listy obecności.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.. 
VI/24/201Rady Gminy Gać z dnia .
27 stycznia 2011 r.

Projekt budżetu 
Przeznaczonego na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałanie narkomanii w 2011r.

Planowane wydatki ogółem:                                                                      27.535 zł (29,899)
w tym:

- wynagrodzenie członków Komisji                                                            4 416 zł 

- środki na ubezpieczenie społeczne                                                            1 987 zł

- środki na fundusz pracy                                                                                  55 zł

- Psycholog  umowa-zlecenie                                                                    12 462 zł

- Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie                                                                 1000 zł

- zwrot kosztów podróży na leczenie                                                             549 zł

- badania przez lekarzy (psycholog, psychiatra)                                         1 380 zł

-   obóz w ramach profilaktyki antyalkoholowej                                            1 000 zł

-    usługi pocztowe                                                                                              50 zł

-    materiały biurowe                                                                                         100 zł

-    zakup mebli                                                                                                  2 500 zł

-    zakup aparatu telefonicznego                                                                           300 zł

-   zakup komputera                                                                                           1 600 zł

-    dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach szkolnych 

     programów profilaktycznych (alkohol, narkomania, dopalacze, zagrożenia XXI wieku) 

w tym:

* dofinansowanie imprez i zawodów (sportowych, plastycznych itp.)              300 zł

* realizacja programów profilaktycznych                                                        1000 zł     


