
u C H W A Ł A Nr XXXII/153/2017 

RADY GMINY GZY 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2018 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

o gminnym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) art. 41ust. 2 i ust 5 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§l . 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od l stycznia 2018 r. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

n P,ł.L-Leon Pytel 



Załącznik 

do Ucbwały Nr XXXIlll53120I7 

Rady Gminy Gzy 

z dnia 29 grudnia 2017r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018 

Rozdział 1. 

Wstęp· 

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych należą do zadań własnych gminy, a ich realizacja 

jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych - co określają przepisy art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stosowany w Polsce system 

rozwiązywania problemów alkoholowych sytuuje samorządy gminne jako jednostki 
odgrywające w nim kluczową rolę. 

Niniejszy program uwzględnia zagadnienia i zadania zawarte w "Rekomendacjach do 

realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych" opracowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Ujęte w programie zadania inicjowane są przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a ich zakres i sposób realizacj i odpowiada 

lokalnym potrzebom środowisk, w zależności od skali zjawiska poszczególnych uzależnień 
występujących na terenie Gminy Gzy jak również możliwości zabezpieczenia ich 
wykonania. 

Rozdział 2. 

Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 


Alkoholowych na rok 2018. 


Zgodnie z zapisami artAI ust.l i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 
własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują: 
l) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu; 
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a 
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 
4)wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych; 
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5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów 
Integracji Społecznej. 

Zgodnie z art. 1 O ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałanie narkomanii 
należy do zadań własnych gminy. 

W zakresie narkomanii zadania te są następujące: 
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 
osób zagrożonych uzależnieniem; 
2)udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej . . 
l prawnej; 
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach wychowawczych 
socjoterapeutycznych; 
4)wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii; 
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z 
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 

Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Gzy. 

Rozdział 3. 

I. Lokalna diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Gzy. 

Alkoholizm to główne źródło niedostatku. Występuje najczęściej w rodzinach ubogich, 
dotkniętych niepowodzeniami życiowymi i bezrobociem. Nadużywanie napoJow 
alkoholowych stanowi dziś jeden z najpoważniejszych problemów. Zjawisko to stwarza 
problem złożony i trudny do przezwyciężenia dla wielu mieszkańców i nie zależy od płci, 
wieku ani poziomu wykształcenia. Jego rozmiar i niszczycielskie działanie daje się 
zaobserwować wśród osób korzystających z porad i pomocy Gminnej Komisji. Alkoholizm 
pociąga za sobą liczne, daleko idące skutki społeczne jak: dezorganizacja rodziny, destrukcyjny 
wpływ na środowisko wychowawcze dzieci, zaniedbywanie pracy prowadzące do bezrobocia, 
zaburzenia stosunków międzyludzkich, przestępczość. To również jedna z przyczyn 
bezdomności, osamotnienia, odrzucenia przez rodzinę, braku stałych środków utrzymania, 
złego stanu zdrowia. 

Skalę problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przedstawiają poniższe dane: 

l. Raport Komisariatu Policji w Świerczach 

al Policja uczestniczyła w 112 interwencjach domowych z nadużywaniem alkoholu 

l 
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bl 22 wykroczeń popełnionych w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu 

ci 99 wykroczeń przeciw porządkowi i spokojowi publicznemu 

dl 20 zatrzymanych przez policję odwiezionych do policyjnej izby wytrzeźwień 

2. Pomoc socjalna 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach w 2016r. objął 85 rodzin różnymi fonnami 
pomocy finansowej. Pomoc ta, to wypłaty zasiłków okresowych i celowych takich jak: zakup 
odzieży, opału, leków. Ogółem pomoc dla tych rodzin wyniosła : 68,130 zł. Część z tych 
środków trafiło do rodzin w których występują problemy alkoholowe. 

3. Sytuacja w szkołach dotycząca zagrożeń społecznych w Gminie Gzy 
Jesienią 2016 roku Członkowie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów alkoholowych 
w Gzach we współpracy z dyrektorami szkól podstawowych, jak również gimnazjum 
przeprowadzili badanie ankietowe dotyczące używania substancji psychoaktywnych 
przez uczniów z terenu Gminy Gzy. 
Wyniki tych badań oraz wnioski końcowe postanowiono wykorzystywać w kolejnych latach 
jako kierunek działań nakreślanych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zwanym dalej 
Programem. 
Wnioski, rekomendacje: 

• W działaniach profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży rekomenduje się 
położenie szczególnego nacisku na wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów oraz ich 
kompetencji społecznych, m.in. asertywności, radzenia sobie z problemami w relacjach 
rówieśniczych. 

• W realizowanych programach profilaktycznych konieczne wydaje się walczenie ze 
stereotypowymi przekonaniami uczniów dotyczącymi działania alkoholu i narkotyków. 

• Niezbędna jest szersza współpraca z rodzicami, wzmacnianie umiejętności opiekuńczo
wychowawczych, edukowanie rodziców w zakresie rozpoznawania symptomów 
świadczących o spożywaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci oraz prawidłowego 
reagowania w takich przypadkach. 

• Rekomenduje się zwiększanie wrażliwości społecznej na spożywanie alkoholu przez dzieci 
i młodzież, oraz stymulowanie społecznej odpowiedzialności mieszkańców w kwestii 
reagowania w sytuacjach spożywania alkoholu przez osoby nieletnie. 

• Zaleca się również wypracowanie skutecznych mechanizmów kontroli przestrzegania 
zakazu sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. 

• Rekomenduje się poszerzenie działań profilaktycznych, w szczególności oferty spędzania 
czasu wolnego "bez używek ", skierowanych do młodzieży gimnazjalnej Warto rozpoznać 
potrzeby tej grupy i stworzyć dla niej atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania, nie 
tylko sportowe. 

II. Dostępność alkoholu. 

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy 

Gzy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Uchwałą Rady Gminy Gzy ustalono liczbę punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 
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spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na 

terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem 
Wójta Gminy Gzy, a do jej zadań należy: 

1) inicjowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoho lizmowi, 

2) opiniowanie projektów uchwał dotyczących: 

a)liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży, 

b )zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, 

c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

3) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, 

4) podejmowanie działań motywujących osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia 
leczenia odwykowego, 

5) podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, 

6) przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

2. Punkt Konsultacyjny: 

W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, w którym zatrudniony 

psycholog i terapeuta ds. uzależnień: 

1) udziela informacji o chorobie alkoholowej oraz ośrodkach leczenia stacjonarnego i 
ambulatoryjnego, 
2) motywuje osoby do podjęcia leczenia odwykowego, 
3) udziela stosownego wsparcia osobom doznającym przemocy, 
4) zapewnia wsparcie psychologiczne, 
5) kieruje osoby uzależnione do poradni specjalistycznych. 

Powyższe wnioski i rekomendacje stały się materiałem wyjściowym do opracowania 
diagnozy problemów alkoholowych w Gminie Gzy. W skład grupy wypracowującej założenia 
Programu weszli przedstawiciele: szkół podstawowych i gimnazjum (dyrektor, pedagog 
szkolny), przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Ośrodka Pomocy Społecznej i dzielnicowy z terenu gminy Gzy. 
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główny główne 

Profilaktyki uniwersalnej 

Profilaktyki selektywnej 

Profilaktyki wskazującej 

Terapii rehabilitacji 

dobrowolnego odwykowego. 

Rozdział 4. 


Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 


i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach. 


Cel 
1. Ograniczenie szkód zdrowotnych i 
zaburzeń życia rodzinnego, 
wynikających z nadużywania alkoholu 
i innych substancji psychoaktywnych 
oraz zjawiska picia alkoholu, używania 
narkotyków i podejmowania innych 
zachowań ryzykownych przez dzieci i 
młodzież 

Zadanie 
Efektywne wykorzystanie zasobów instytucjonalnych i wybranych 
inicjatyw lokalnych w następujących obszarach: 

- adresowanej do wszystkich 
mieszkańców gminy Gzy, bez względu na stopień indywidualnego 
ryzyka występowania problemów związanych z nadużywaniem 
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

- adresowanej do grup o podwyższonym 
ryzyku wystąpienia problemów związanych z używaniem 
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

- adresowanej do grup lub osób, które 
demonstrują wczesne symptomy problemów związanych z 
nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

i - obejmującej osoby wymagające 
specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem. 

Cel szczegółowy 

I. 

Zwiększenie 
dostępności pomocy 
terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla 
osób uzalemionych od 
alkoholu. 

II. 

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

Zadania szczegółowe Wskaźnik 
osiągnięcia celu 

l. Prowadzenie w Punkcie Konsultacyjnym, w godz. - liczba osób 
popołudniowych poradnictwa dla osób uzależnionych i ich 
bliskich. 

2. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla członków -liczba osób 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, . 
grup zawodowych oraz specjalistów zajmujących się i 
problemem uzależnień. 

1. Prowadzenie dla mieszkańców gminy Gzy nieodpłatnych - liczba osób 
porad psychologicznych 

2. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup - liczba udzielonych 
terapeutycznych dla osób spotywających alkohol i ich rodzin. porad 

3. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym w - liczba osób 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gzach. 

4. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia - liczba osób 
leczenia 

Termin 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

cały rok 
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Jł ustawy) 
li 

wychowaniu przeciwdziałaniu alkoholizm=:.,ow;.:...:.:i.---L. ______
__ -'--____ ---' 

cały rok 
5. Kierowanie osób uzale:mionych na badanie przez biegłego - liczba osób 
lekarza psychiatrę i biegłego psychologa w celu wydania opinii 
w przedmiocie uzale:mienia i ustalenia leczenia. cały rok 

6. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w celu - liczba udzielonych cały rok 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale:mionej osób 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

cały rok 

III. 

Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej I 
edukacyjnej w zakresie 
rozwiq;.ywanla 
problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania 
narkomanii, a w 
szczególności dla dzieci I 
młodzie , w tym 
prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a takte 
działań na rzecz 
do wiania dzieci 
uczestnlczqcych w 
pozalekcyjnych 
programach oplekuńczo
wychowawc;.ych i 
socjoterapeutycznych. 

l. Wspieranie szkolnych programów profilaktycznych 
adresowanych do uczniów z możliwością zakupu niezbędnych 
materiałów i artykułów oraz organizacja i finansowanie zakupu 
spektakli teatralnych z zakresu profilaktyki uzale:mień dla 
dzieci i młodzieży. 

2. Wspieranie organizacji lokalnych imprez (m.in. koncerty, 
spotkania, zawody, turnieje, konkursy, festyny itp.) dla 
mieszkańców gminy Gzy (zarówno dzieci i młodzieży jak i 
osób dorosłych) promujących zdrowy styl życia wolny od 
nałogów, alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz 
podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja 
zajęć z elementami programu profilaktycznego. 

4. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych (m.in. 
broszur, ulotek, plakatów) oraz gadżetów z profilaktycznymi 
treściami edukacyjnymi, dotyczącymi problematyki 
uzale:mień, przeciwdziałania przemocy i bezpieczeństwa. 

5. Prowadzenie lokalnych i ogólnopolskich kampanii 
profilaktycznych i edukacyjnych uwzględniających 
problematykę uzaleweń, przeciwdziałania przemocy oraz 
promocji zdrowego stylu życia. 

- liczba dzieci 

- wysokość środków 
finansowych 

liczba uczniów 

- liczba dzieci 
- wysokość środków 
finansowych 
- ilość materiałów 

- liczba imprez 
- liczba 
uczestników 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

IV. 

Wspomaganie 
działalności Instytucji, 
stowar;.yszeń I osób 
fi;.ycznych,słutące} 
rozwlq;.ywanlu 
problemów alkoholowych. 

V. 

Podejmowanie 
interwencji w związku z 
naruszeniem przepisów 
dotyczących reklamy 

l. Wspieranie stowarzyszeń, które realizują zgodnie ze swoim 
statutem szczegółowe zadania w obszarze profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2. Dofmansowanie zakupu nagród, artykułów biurowych, 
spożywczych i materiałów informacyjno-edukacyjnych, 
niezbędnych do realizacji szkoleń, zajęć, konkursów, zawodów 
sportowych i innych imprez o tematyce ściśle powiązanej z 
problemem uzale:mień, profilaktyki oraz promocji zdrowego 
stylu życia. 

3. Wspieranie organizacji imprez integracyjno-kulturalnych 
oraz rekreacyjno-sportowych, których celem jest 

• propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia 

l. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do 
sprzedawców i właścicieli sklepów oraz lokali, w których 
prowadzi się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

- wysokość środków 
finansowych 

- liczba wspartych 
organizacji 

- liczba imprez 
- liczba osób 

- liczba działań 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

2. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem - liczba interwencji napojów alkoholowych i 
przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy o cały rok zasad ich sprzeda  (aTt. 

w trzeźwości i I i 15 oraz ..... 
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występowania przed 
sqdem w charakterze 3. Przeprowadzanie kontroli w punkach sprzedaży napojów -liczba sprzedawców cały rok 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży i w miejscu sprzedaży. 

cały rok 

oskaTtvciela publicznego. 

5. Zwiększenie nadzoru nad punktami prowadzącymi sprzedaż - liczba kontroli 
napojów alkoholowych w zakresie sprzedaży alkoholu osobom 
nie letnim. 

cały rok 
6. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż - liczba dodatkowych 
lub podawanie napojów alkoholowych - zgodność lokalizacji kontroli 
punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, o których mowa 
w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i - liczba wniosków cały rok 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Rozdział 5. 

Instytucje współpracujące w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych na 

terenie gminy Gzy. 

1. Gminna komisja Rozwiazywania Problemów alkoholowych w Gzach 

2. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gzach 

3. Posterunek Policji w Świerczach 

4. Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

5. Poradnia Terapii Uzależnień od alkoholu i Współuzależnienia w Pułtusku 

Rozdział 6 


Adresaci programu 


Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy Gzy, a w szczególności dzieci i 
młodzież szkolna, osoby uzależnione od alkoholu, osoby pijące szkodliwie a także rodziny (w 
tym osoby współuzależnione) i najbliższe otoczenie osób z problemem alkoholowym. 

Rozdział 7 


Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 


1) Dla Przewodniczącego Komisji ustala się miesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy 

zlecenie w wysokości 250 zł brutto. 

2) Dla zastępcy przewodniczącego 220 zł na podstawie umowy zlecenie za każde odbyte 

posiedzenie komisji. 

3) Dla członków Komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 160 zł brutto na podstawie 

umowy zlecenie za każde odbyte posiedzenie komisji. 

4) Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o listę obecności. 


Rozdział 8 
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Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

1. Środki finansowe niezbędne do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2018 rok " pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 
2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego programu są ujęte 
w planie budżetu Gminy Gzy na rok 2018 w dziale: 

ochrona zdrowia, 
rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 37.525,00zł 

85153- przeciwdziałanie narkomani - zł 
Ogółem - 40.425,00zł 

3. Wszelkie zmiany w wysokości środków finansowych na realizację Programu dokonywane będą 
na podstawie uchwał Rady Gminy w Gzach w sprawie zmian w budżecie Gminy Gzy na rok 
2018. 
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