
U C H W A Ł A    Nr XVIII/109/04

RADY GMINY GZY

z dnia 29 grudnia 2004 roku.

w  sprawie:  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych na 2005 rok.

           Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi

zmianami)  i  art.  18  ust.  2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

         § 2

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy.

                                                                                § 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.
                                                                                            
                                                                                         
                                                                                             

                                                                                           

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy

Cezary Wojciechowski



                     

                                                                                    Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/109/04
                                                                                    Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2004 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Gzy na rok 2005.

Lp. Zamierzone  zadania               Sposób realizacji   Koszty Uwagi

   1.                       2                                       3          4                  5   
  1. Zwiększenie dostępności

pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
 

a/ finansowanie  programu terapii
indywidualnej, 
b/ opłacenie kosztów powołania biegłego
orzekającego w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu,
c/kierowanie na leczenie do placówek
lecznictwa odwykowego.

 

1.100 zł

 2. Udzielanie rodzinom, w
których występują problemy
alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej a
w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.

a/ działania edukacyjne związane z
przeciwdziałaniem przemocy domowej –
zajęcia o charakterze profilaktycznym,
b/ finansowanie szkoleń i kursów
specjalistycznych w zakresie pracy z
dziećmi z rodzin z problemami
alkoholowymi.

2.500 zł

  3. Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii
w szczególności dla dzieci i
młodzieży w tym
-prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych, a także
działań na rzecz dożywiania
uczestników tych programów.

a/ organizowanie lokalnych imprez
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w
tym zajęć sportowych z udziałem znanych
osób – sportowców pod hasłem:
„Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy
styl życia, nie pije, nie pali, nie używa
narkotyków i sterydów”,
b/ dofinansowanie realizowanych zadań
wynikających ze szkolnych programów
profilaktycznych, 
c/ finansowanie „Internetowej Grupy
Wsparcia” (Kawiarenka Internetowa – PG
Gzy),
d/ finansowanie spektakli profilaktycznych
organizowanych dla dzieci i młodzieży.

10.000 zł

 8.800 zł

 4.000 zł

 4.000 zł
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4.

Podejmowanie działań
edukacyjnych skierowanych
do sprzedawców napojów
alkoholowych mających na
celu ograniczenie dostępności
do napojów alkoholowych i
przestrzegania zakazu
sprzedaży alkoholu osobom
nieletnim.

a/ finansowanie szkoleń dla właścicieli
punktów sprzedaży alkoholu.

  

 800 zł

  5. Szkolenie osób profesjonalnie
zajmujących  się profilaktyką
na terenie gminy.

a/ finansowanie szkoleń i kursów
specjalistycznych związanych min. z
wdrażaniem procedur interwencji wobec
przemocy rodzinnej ( pracownicy GOPS i
członkowie GKRPA).

 

 1.800 zł

  6.
Wynagrodzenie GKRPA a. ustala się wynagrodzenie miesięczne dla

Przewodniczącego GKRPA za udział w
pracach komisji w wysokości 100 zł.
b. dla członków GKRPA ustala się
wynagrodzenie za udział w pracach
komisji – jedno posiedzenie w kwartale, w
wysokości 50 zł
c. podstawą wypłaty wynagrodzenia jest
zawarcie umowy-zlecenia z członkami
komisji

 2.800 zł

7.  Inne zadania wynikające z
bieżących potrzeb

Według potrzeb  2.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy

Cezary Wojciechowski


