
UCHWAŁA Nr XLII/261/2014 

Rady Gminy Gać 

z dnia  14  stycznia   2014  roku  

 

 

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 41 ust. 1-2 i 5 ustawy z dnia                               26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz.U.2012.1356-j.t.). art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 -j.t.). 

 

§ 1. 

       

 Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych      

oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2014. 

 

§ 2. 

  

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałaniu 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 zleca się Wójtowi Gminy Gać. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 
 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  

Rady Gminy Gać  z dnia  

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE 

GAĆ NA 2014 ROK 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Podstawowe kierunki działań określone w Gminnym Programie Profilaktyki                                                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gać na 

2014 r. – zwany dalej Programem, odpowiadają zadaniom nałożonym na gminy przepisami 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania 

narkomanii. 

Program ten precyzuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Gać w oparciu                                                 

o dotychczasowe doświadczenia oraz analizę problemów alkoholowych występujących na 

terenie Gminy Gać na 2014 r. 

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. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 

 

1) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, 

2) zmniejszenie rozmiarów problemów już istniejących, 

3) zapobieganie przemocy domowej.  

 

CELE OPERACYJNE PROGRAMU 

 

1) zmiana zachowań i postaw mieszkańców gminy w sytuacjach związanych ze spożyciem 

alkoholu, środków psychoaktywnych i przemocą w rodzinie, 

2) wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej szczególnie do dzieci i młodzieży, 

3) zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat szkodliwości środków uzależniających oraz 

ich umiejętności psychoedukacyjnych, 



4) promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

5) ograniczenie dostępności środków psychoaktywnych na terenie Gminy Gać, 

6) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby alkoholowej, 

7) zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie.  

 

ROZDZIAŁ III 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ 

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu: 

1) finansowanie kosztów dojazdów do punktu konsultacyjnego, placówek terapii i zakładów 

lecznictwa odwykowego oraz kosztów leczenia na podstawie listy wypłat kosztów dojazdu na 

otwarte leczenie odwykowe  (z pieczątkami, datą i podpisem osoby upoważnionej) do której 

dołączony jest przynajmniej jeden komplet biletów (PKS, BUS itp.- tam i powrót) 

potwierdzających dojazd w danym dniu, 

2) kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowanie 

szkoleń z zakresu profilaktyki oraz pokrywanie kosztów przejazdu na szkolenia. 

 

Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy 

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

1) prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu, używających środków 

psychoaktywnych, stosującymi przemoc, 

2) kierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe oraz wniosków do innych 

instytucji o interwencję stosujących przemoc w rodzinie, 

3) pokrywanie kosztów wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia 

od alkoholu i środków psychoaktywnych, 

4) zwiększenie skuteczności motywowania do podjęcia i kontynuacji leczenia odwykowego, 

5) przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez wsparcie ofiar przemocy i zwiększenie 

dostępności do poradnictwa specjalistycznego a także podniesienie wiedzy w zakresie radzenia 

sobie z tym zjawiskiem. 

 

 

 



 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                                    

w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

1)  zakup materiałów: dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, profilaktycznych, 

literatury i prasy fachowej, filmów szkoleniowych, 

2) współfinansowanie lub finansowanie szkoleń, wycieczek, obozów i kolonii z programami 

profilaktycznymi, 

3) wspieranie wyjazdów do ośrodków propagujących pomoc terapeutyczną, pogadanki, 

spotkania informacyjne, konferencje z zakresu problematyki alkoholowej, 

4) tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu 

sportowego i wyposażenia terenów rekreacyjnych, hal sportowych, boisk i placów zabaw, 

finansowanie i dofinansowanie rozwoju infrastruktury przeznaczonej do uprawiania sportu                 

i rekreacji, 

5) udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-społecznych dotyczących 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

 

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

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowania przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego: 

1) wydawanie przez GKRPA opinii do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

2) kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez członków GKRPA na 

podstawie upoważnienia Wójta Gminy Gać, 

3) informowanie o przypadkach naruszenia przepisów antyalkoholowych, 

4) występowanie z wnioskiem do Wójta o cofnięcie zezwolenia przedsiębiorcom naruszającym 

zasady sprzedaży napojów alkoholowych, 

5) występowanie do policji o wszczęcie postępowania dowodowego w razie stwierdzenia 

naruszenia przepisów ustawy w zakresie niedozwolonej reklamy napojów alkoholowych oraz 

sprzedaży alkoholu osobom małoletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw – 

potwierdzone w protokole kontroli, 

6) podejmowanie przez GKRPA czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

REALIZATORZY PROGRAMU 

 

 

1) Wójt Gminy Gać: 

 

- powołuje Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

zatwierdza regulamin jej działania w drodze zarządzenia, 

- powołuje Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  

i Przeciwdziałania Narkomanii, 

- przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do końca 

pierwszego kwartału roku następnego. 

- pełni nadzór nad koordynacją przedsięwzięć związanych z realizacją zadań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  

 

2) Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                 

i Przeciwdziałania Narkomanii: 

 

- prowadzi koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki               

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zawartych                  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, 

- przygotowuje dla Wójta Gminy coroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres I-

XII z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii do końca stycznia roku następnego.  

 

2) Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,                  

w zakresie: 

 

- inicjowania i koordynowania polityki gminy wobec problemów alkoholowych                                  

i przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, 

- prowadzenia kontroli i przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych, 

- kierowania do sądu wniosków o przymusowe leczenia odwykowe osób uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków, 

- opiniowania wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych, 



- współpracy z zespołem interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy                    

w rodzinie. 

 

3) placówki oświatowe i kulturalne na terenie gminy Gać w zakresie: 

 

- wdrażania nowoczesnych programów profilaktycznych, 

-kreowanie alternatywnych form spędzania czasu, a także promowanie zdrowego i trzeźwego 

stylu życia, 

- wspomaganie działalności organizacji młodzieżowych i sportowych, promujących zdrowy 

styl życia i abstynencję. 

 

4) Komisariat Policji w Kańczudze: 

 

 – kontroluje funkcjonowanie placówek prowadzących obrót alkoholem,  

-egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych,  

-prowadzi systematyczne kontrole trzeźwości kierowców,  

-interweniuje w przypadku zakłócania porządku publicznego, 

- prowadzi spotkania z młodzieżą szkolną oraz mieszkańcami gminy,  

-pełni funkcje ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 

5) Sąd Rejonowy w Jarosławiu -siedziba w Przeworsku– Wydział Rodzinny i Nieletnich: 

 

- orzeka o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz 

ustanawia nadzór kuratora sądowego. 

 

6) Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu przy SP ZOZ w Przeworsku: 

 

- leczenie laboratoryjne, terapie. 

     

7) inne podmioty, które będą realizować zadania gminnego programu profilaktyki. 

 

 

ROZDZIAŁ V  

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

1. Środki na realizację Programu pochodzą z budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację 

zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                     i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi – z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

w 2014 r.  

 



2. Za wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                            

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizację Gminnego Programu Profilaktyki                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ustala się 

wynagrodzenie w wysokości:  

- 14 %  dla Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii 

 - 7% dla członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych   

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku.  

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa wypłacane jest za udział w posiedzeniu Komisji na 

podstawie listy obecności. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Załącznik Nr 2 do Uchwały                   

Nr  Rady Gminy Gać  z dnia  
 

 

 

Projekt budżetu  

przeznaczonego na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych  

oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

Planowane wydatki ogółem:                   25 800 zł 

 

w tym: 

 

- wynagrodzenie i pochodne członków Komisji                7 500 zł 

 

- Psycholog umowa - zlecenie                           10 000 zł 

 

- Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie                  1 500 zł 

 

- zwrot kosztów podróży na leczenie                     500 zł 

 

- badania przez lekarzy (psycholog, psychiatra)                   500 zł 

 

- usługi pocztowe                       100 zł 

 

- materiały biurowe                       300 zł 

 

- środki przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek  

spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań                                        3 800 zł 

z zakresu programów profilaktycznych                                                         

    

                                                                                                                

- realizacja programów profilaktycznych   (ZTU)                                                   1 300 zł 

 

 

- dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach szkolnych  

   programów profilaktycznych – narkomania                                                          300 zł 

 

 

 

 

 
 


