
U C H W A Ł A  Nr XXVII/140/09  

RADY GMINY GZY 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii   na 2010 rok. 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4   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 późn. zm.)  oraz  art. 10 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu  narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485         

z późn. zm.)  uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

    i Przeciwdziałaniu  Narkomanii  na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

 

                                                                        § 2.                                                                                                                

 

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy. 

 

                                                                      § 3. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

                                                                              

                                                                            

                                                                              

                                           

 

          Załącznik nr 1 do 



Uchwały Nr XXVII/140/09 
Rady Gminy Gzy  
z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki , Rozwi ązywania Problemów 

Alkoholowych  i  Przeciwdziałaniu  Narkomanii  Gminy Gzy na rok 2010 

 

Lp. Zamierzone zadania Sposób realizacji Koszty 

w zł. 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1. 

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

 
a/ organizowanie warunków 
pierwszego kontaktu dla osób 
uzaleŜnionych, 
 
b/ finansowanie programów terapii 
indywidualnej, 

 

c/kierowanie na leczenie do 
placówek lecznictwa odwykowego, 

 

d/finansowanie zespołu biegłych 
orzekających w przedmiocie 
uzaleŜnienia od alkoholu. 

 

 
 

500,00 - 
 
 
 

500,00 - 
 
 
 

500,00 - 
 
 
 

2000,00 - 

 

2. 

Organizacja i 
prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
w szczególności dla 
dzieci i młodzieŜy, w 
tym prowadzenie 
róŜnych zajęć 
pozalekcyjnych 

 

a/wdraŜanie efektywnych 
programów profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieŜy zapobiegających 
uŜywaniu substancji 
psychoaktywnych (alkoholu), 
 
b/rozwijanie wiedzy w społeczności 
lokalnej na temat problemów 
związanych z uŜywaniem środków 
psychoaktywnych poprzez 
prowadzenie róŜnorodnych form 
działalności informacyjnej i 
edukacyjnej dotyczącej 
problematyki alkoholizmu, 

 
 
 
c/prowadzenie działań na rzecz 
doŜywiania dzieci i młodzieŜy 

 

 

3500,00 - 
 
 
 
 
 
 
 

1.060,00 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach wychowawczo- 
opiekuńczych, zajęciach 
rekreacyjno - sportowych i 
profilaktycznych, 

 

d/organizacja i finansowanie innych 
form działań edukacyjnych 
i zapobiegawczych w tym 
widowisk artystycznych, 
konkursów tematycznych oraz 
otwartych środowiskowych imprez 
profilaktycznych odbywających się 
bez udziału alkoholu, promujących 
zdrowy styl Ŝycia, integrujących 
społeczność lokalną, 

 

 
7.500,00 - 

 
 
 
 
 
 
 

7.000,00 - 

3. 

 
Wspomaganie 
organizacji  
i instytucji działających 
na rzecz profilaktyki 
i rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

 

 
a/realizacja programów 
profilaktycznych o charakterze 
edukacyjnym i aktywizującym 
kształtujących postawy 
prozdrowotne – współpraca ze 
środowiskami kościelnymi. 

 

 

 

6.500,00 - 

 

4. 

 
Inne zadania wynikające 
z bieŜących potrzeb 

 

 

Według potrzeb 

 
570,00 - 

 

5. 

Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 
edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania 
problemów narkomanii, 
w szczególności dla 
dzieci i młodzieŜy. 

 

a/wykłady, programy, i warsztaty 
profilaktyczne dla dzieci i 
młodzieŜy oraz rodziców, 

b/promowanie zdrowego stylu 
Ŝycia poprzez zajęcia sportowe i 
inne formy edukacyjne. 

 
 
 
 
 

4.500,00 - 
 
 
 
 

 

6. Wynagrodzenie GKRPA 

Podstawą wypłaty wynagrodzenia 
jest zawarcie umowy zlecenia: 
 
a/ ustala się wynagrodzenie 
miesięczne dla Przewodniczącego 
GKRPA za udział  w pracach 
komisji w wysokości 210 zł. 
 
 
b/ dla członków GKRPA ustala się 
wynagrodzenie za udział w pracach 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



komisji – jedno posiedzenie w 
kwartale, w wysokości 130zł. 

 

5.770,00 - 

 

                                                
  



 

 


