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U C H W A Ł A    Nr XII/68/04 

RADY GMINY GZY 

z dnia 22 stycznia 2004 roku. 
 

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2004 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  

2004 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. 

 

                                                                                                           

                                                                                               

                                                    



          
 
                                                                                                Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/68/2004 
                                                                                                Rady Gminy Gzy z dnia 22 stycznia 2004r. 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Gzy w roku 2004. 

 
 

L

p. 
Zamierzone  zadania                Sposób realizacji   Koszty    Uwagi 

   1.                         2                                       3           4                   5    

  

1. 

Organizowanie i wspieranie 
organizowania wolnego 
czasu dla dzieci i 
młodzieży z możliwością 
osiągania zadowolenia bez 
alkoholu. 
  

a. zorganizowanie imprez sportowych 
pod hasłem „Sport przeciw alkoholowi”, 
b. wspieranie szkolnych programów 
profilaktycznych, 
c. organizowanie spektakli teatralnych 
profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży o tematyce antyalkoholowej, 
d. korzystanie ze szkolnej pracowni 
internetowej na terenie gimnazjum, 
e. finansowanie wyjazdów kulturalno-
rozrywkowych i turystycznych dla dzieci 
i młodzieży z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym. 
 

 
 8.500 zł 
 8.500 zł  

 

 2.400 zł 

 

 4.000 zł 

  

 4.500 zł 

 

 

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

a. zabezpieczenie dyżurów psychologa w 
wymiarze 4 godzin miesięcznie dla 
mieszkańców Gminy Gzy. 
 

 
 4.000 zł 
  

 

  

3.  

Zwiększenie dostępności 
terapeutycznej pomocy dla 
osób uzależnionych od 
alkoholu i innych używek. 
 

a. prowadzenie systematycznej i 
kompleksowej działalności w formie 
kierowania na leczenie odwykowe 
(badania biegłego), 
b. porozumienie między gminne w 
sprawach prowadzenia wspólnych 
działań z zakresu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych.  

 
 
 
1.500 zł 
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4. 

Kierowanie do ogółu 
społeczeństwa informacji 
związanych z programem 
profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 
 

a. współpraca z parafiami 
Rzymskokatolickimi w: Gzach, 
Przewodowie, Szyszkach w zakresie 
profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w 
szczególności dla dzieci. 

   
 
 
 
 1.200 zł  
 
 
 
 

 

  

5.   

Szkolenia osób 
profesjonalnie zajmujących 
się profilaktyką na terenie 
gminy. 
 

Finansowanie szkoleń i kursów 
specjalistycznych.  
 

  

 1.000 zł 

 

  

6.   

 
Wynagrodzenie  
GK RPA 

 
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 

 

 

 

 

 2.600 zł 

 

 

 7.  Inne zadania wynikające z 
bieżących potrzeb 

Według potrzeb 
 
 
 

 

   800 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


