
Uchwała Nr XIV.70.2011 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 29 grudnia 2011 roku 
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii Gminy Ujazd na 2012 rok. 

  
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, 
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 
poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 
172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17  poz.128, Nr 181  poz. 1337,  z  2007 roku  
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 
roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, 
z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887) oraz  41 ust. 2 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr115 poz. 793, Nr 176 poz..1238, z 2008 r. 
Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 18 poz.97, Nr 144 poz. 1175, z 2010 r. Nr 47 poz.278, Nr 127 
poz. 857, z 2011 r. Nr 120 poz.690, Nr 106 poz.622, Nr 112 poz.654)  i art. 10 ust. 2 i 3 
ustawy  z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485, 
z 2006 r. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826, z 2007r. Nr 7 poz. 47, Nr 82 poz. 558, z 2009r. Nr 
18 poz. 97, Nr 63 poz. 520, Nr 98 poz. 817, Nr 92 poz.753, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 143 
poz. 962, Nr 213 poz.1396, Nr 228 poz. 1486, z 2011 r. Nr 63 poz.322, Nr 105 poz.614, Nr 
117 poz.678) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje : 
 

§ 1 
 
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
Gminy Ujazd na 2012 rok, stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  Gminy Ujazd na 2012 rok, 
stanowiący załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

§ 4 

Programy o których mowa w § 1 i § 2,  stanowić będą część gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Rajmund Suhs 

 
 
 



Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV.70.2011 
       Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2011 

 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych 

Gminy Ujazd na 2012 rok 
 
 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych w gminie jest Ustawa  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2007 Nr 70, poz. 

473). Art. 41 stanowi, Ŝe: 

„Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu naleŜy do zadań 

własnych gmin”. 

 Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Ujazd na 2012 r. uwzględnione zostały wskazówki wynikające z 

Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Zgodnie z zapisami art. 41. ust. 1 ustawy samorząd gminny jest zobowiązany do 
prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów  alkoholowych 
oraz integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu.  
W szczególności zadania te obejmują: 
 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych 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 młodzieŜy, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 
wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 
reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaŜy (Art. 13. 1 i 15 ustawy) 
oraz występowania przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego, 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej. 



 
Art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu  narkomanii nakłada zaś na gminy opracowanie gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii. 
Ustawy te określają zadania, których realizacja prowadzona być powinna zgodnie z 
gminnymi programami. Opracowanie programów poprzedzone zostało diagnozą stanu 
problemów społecznych związanych z naduŜywaniem alkoholu i zapotrzebowania na 
działania profilaktyczne na terenie gminy Ujazd na podstawie danych uzyskanych z Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ujeździe, Posterunku Policji w Leśnicy, Centrum Terapii i 
Psychoprofilaktyki w Strzelcach Opolskich oraz szkół gminnych. 
 

Gmina Ujazd liczy 6.312 mieszkańców w tym 1.212 dzieci i młodzieŜy do lat 18 wg 
stanu na dzień 08 XII 2011.  

Zgodnie z zapisami art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, rada gminy ustala w drodze uchwały, dla 
terenu gminy liczbę punktów sprzedaŜy napojów zawierających powyŜej 4,5% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy jak i w miejscu 
sprzedaŜy oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych.  

 Na terenie gminy znajdują się obecnie 24 punkty sprzedaŜy napojów alkoholowych, 
w tym 8 w sprzedaŜy gastronomicznej, w detalu 16. Liczba punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych od kilku lat jest stabilna, tak jak liczba mieszkańców na jeden punkt, która  
wynosi 263 osoby, w tym liczba dzieci i młodzieŜy do lat 18 -  50 na jeden punkt. 
 Z raportu Posterunku Policji w Leśnicy wynika, Ŝe za okres od 01.01.2011r do 
12.12.2011r. na terenie gminy odnotowano  35 przestępstw i wykroczeń z art. 178 KK § 1,2 i 
art. 87 § 1, 2 KW (prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu). Ponadto stwierdzono 1 
przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ilość interwencji domowych 
związanych z naduŜywaniem alkoholu wyniosła 22 przypadki, a 7 przypadkach stwierdzono 
znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną. 
Wobec 9 rodzin wszczęto i przeprowadzono procedurę „Niebieskiej Karty”, dotyczącą 
przemocy w rodzinie, w których przyczyną konfliktów było m.in. naduŜywanie alkoholu 
przez sprawcę przemocy. 
Porównując z rokiem ubiegłym ilość przestępstw i wykroczeń popełnionych pod wpływem 
alkoholu zwiększyła się, a ilość wszczętych procedur „Niebieskiej karty” utrzymuje się na 
stałym poziomie. 
Z danych uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, Ŝe w 2011 roku pomocy 
udzielono 21 rodzinom, w których występuje problem naduŜywania alkoholu, objęto pomocą 
50 członków tych rodzin (w tym 26 osób uzaleŜnionych), udzielono 760 świadczenia na 
łączną kwotę 29.504,90 zł. 
Ilość rodzin z problemem alkoholowym uzyskujących pomoc w Ośrodku wzrosła (z  14 do 
21) w stosunku do roku ubiegłego, natomiast kwota udzielonych świadczeń zmniejszyła się w 
porównaniu do roku 2010. 

Ze sprawozdania otrzymanego z Centrum Terapii i  Psychoprofilaktyki w Strzelcach 
Op. wynika, Ŝe w 2011 roku (do 12 XII) zgłosiło się po pomoc terapeutyczną łącznie 18 
osób, u których występuje problem uzaleŜnienia i współuzaleŜnienia od substancji 
psychoaktywnych. Otrzymali oni w sumie 139 porad w placówce terapeutycznej. 
Dla właściwej realizacji zadań programu w zakresie problemów alkoholowych Burmistrz 

powołał pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który odpowiada za: 



1) opracowywanie rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, projektu preliminarza finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdań z ich realizacji. 
2) realizację zadań oraz koordynację działań wynikających z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
3) współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki                 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
4) współpracę z dyrektorami i pedagogami gminnych szkół w zakresie profilaktyki 
uzaleŜnień, przeciwdziałaniu przemocy i agresji w ramach szkolnych programów 
profilaktycznych 
5) koordynowanie działalności świetlic środowiskowych i nadzór nad ich działalnością 
6) ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonywanie poszczególnych zadań w 
ramach gminnego programu, 
7) wdraŜanie i programowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampanii 
edukacyjnych w zakresie profilaktyki, 
8) współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Punktem Konsultacyjnym na terenie gminy Ujazd 

 

Współrealizatorami programu są następujące podmioty: 

1. Punkt konsultacyjny w Ujeździe 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

3. Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki w Strzelcach Opolskich 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe 

5. Szkoły podstawowe i Gimnazjum  z  terenu gminy 

6. Posterunek Policji w Leśnicy 

7. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich 

 

Od roku 2008 funkcjonuje w Gminie Ujazd Punkt Konsultacyjny, w którym pełni 
dyŜury psycholog udzielający porad potrzebującym. Podstawowe zadania punktu 
konsultacyjnego to: 

1. motywowanie zarówno osób uzaleŜnionych, jak i osób współuzaleŜnionych 
do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego 

2. motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzaleŜnionych 
do zmiany szkodliwego wzoru picia 

3. udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu w placówce 
odwykowej 

4. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i 
informacji o moŜliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy 

5. udzielenia wsparcia osobom nie radzącym sobie z codziennymi problemami 
w związku z występowaniem problemu alkoholowego i przemocy w rodzinie 

 
W roku 2011 z porady psychologa dyŜurującego w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 25 
osób w ramach 43 udzielonych porad. 
 



W celu realizowania Gminnego programu powołana jest Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której głównym zadaniem jest inicjowanie 
działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzaleŜnień i przemocy oraz 
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego. Szczegółowy wykaz zadań GKRPA : 

 
1. wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i 

motywowanie ich do leczenia 
2. kierowanie osób na badanie przez psychologa i psychiatrę w celu wydania 

opinii w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu  i wskazania zakładu 
leczniczego 

3. kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w 
sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 

4. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym 
5. wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i liczby punktów 

sprzedaŜy napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej 
6. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 

sprzedaŜ alkoholu, zgodnie z ustawą o wychowaniu  w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 
 W roku 2011 Gminna Komisja odbyła 10 posiedzeń, na które  wezwała na wniosek 
rodzin, Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej 50 osób, z czego stawiło się na Komisji ok. 50 
% wezwanych. Zlecono przeprowadzenie 9 wywiadów środowiskowych przez OPS,  
skierowano 3 osoby na badania przez biegłych sądowych. Cztery osoby skierowano na 
leczenie zamknięte, a 6 osób podjęło współpracę w psychologiem w Punkcie 
Konsultacyjnym. Członkowie Komisji przeprowadzili jedną kontrolę punktów sprzedaŜy 
napojów alkoholowych na terenie gminy. 

  .Na wniosek dyrektorów i pedagogów szkół gminnych w GPPiRPA na rok 2012 
uwzględniono zapotrzebowanie na prowadzenie edukacji i profilaktyki w zakresie 
przeciwdziałania uzaleŜnieniom oraz przemocy i agresji, a takŜe coraz niebezpieczniejszej 
„cyberprzemocy”, czyli z uŜyciem nowoczesnych technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych. Potrzebne są takŜe środki na szkolenie nauczycieli i rodziców, 
dofinansowanie do „Zielonych szkół", pomoc materialną w realizowaniu szkolnych 
programów profilaktycznych np. „Dzień bez przemocy” oraz pozaszkolnych zajęć 
sportowych. 

Cele programu 

1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Ujazd oraz      
    potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu.  
2. Kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych, słuŜącej     
    zmniejszaniu aktualnych i zapobieganiu nowym problemom związanym z uzaleŜnieniami,     
    w szczególności wśród dzieci i młodzieŜy.  
4. Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia poprzez wprowadzanie do szkół profesjonalnych     
    programów profilaktycznych.  
5. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania      
    problemów związanych z uzaleŜnieniami. 



6. Kontrola rynku napojów alkoholowych, w kontekście przestrzegania zasad i warunków    
    korzystania oraz podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców  
    napojów alkoholowych. 
7. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod  
    rozwiązywania problemów alkoholowych – współpraca z punktem konsultacyjnym,  
    placówkami słuŜby zdrowia, gdzie osoby uzaleŜnione i współuzaleŜnione mogą uzyskać 
    profesjonalną pomoc. 
9. Stwarzanie alternatywnych, ciekawszych moŜliwości spędzania czasu wolnego przez 
    młodzieŜ szkolną m.in. poprzez zachęcanie do udziału w pozalekcyjnych zajęciach 
    sportowych i artystycznych. 
  

Cele szkolnych programów profilaktyki koncentrują się na następujących 
zagadnieniach: 

a. eliminowanie lub redukowanie wśród uczniów zachowań ryzykownych 
związanych z uŜywaniem substancji psychoaktywnych 

b. rozwijanie postaw prozdrowotnych 
c. promowanie pozytywnych wzorów osobowościowych 
d. prowadzenia doskonalenia nauczycieli i pedagogów związanego  

z pogłębianiem umiejętności właściwej pracy z dziećmi i młodzieŜą w 
zakresie profilaktyki uzaleŜnień 

 Cele te będą realizowane poprzez następujące działania profilaktyczne : 
• organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych 
• organizowanie profilaktycznych, edukacyjno – rozwojowych   zajęć 

pozalekcyjnych 
• prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych 
• szkolenia dla nauczycieli i rodziców 
• organizowanie otwartych imprez szkolnych i środowiskowych  

o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, konkursów tematycznych, 
spektakli teatralnych 

• wsparcie organizacji obozów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

 
Do dzieci i młodzieŜy skierowane są środowiskowe zajęcia świetlicowe z elementami 

profilaktyki w Ujeździe, Niezdrowicach, Starym Ujeździe, Zimnej Wódce, w Jaryszowie, 
Balcarzowicach, Sieroniowicach i KsięŜym Lesie. Uczęszcza do nich  około 140 dzieci i 
młodzieŜy. Prowadzone są pozaszkolne zajęcia sportowe przy PSP Ujazd, PSP Olszowa, PSP 
Stary Ujazd, PG Ujazd oraz  zajęcia dla dzieci i młodzieŜy na hali sportowej w Jaryszowie i  
hali sportowej przy PG Ujazd.   

 
 Środki finansowe na realizację programów gwarantuje samorządom ustawa o 
wychowaniu w trzeźwości. Pochodzą one z budŜetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych. Opłaty te mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych 
programów przeciwdziałania narkomanii.  
 
 Szczegółowe zestawienie zadań wraz z ich planowanym budŜetem zawiera poniŜsza 
tabela z preliminarzem wydatków: 

 
 
 



 
Zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2012 rok 
 

 

Lp. 
 

Zadanie 
 

Termin 
 

Kwota 
w zł. 

 
Realizatorzy 

I 

 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzaleŜnionych od alkoholu 
 

 
 

12.000 zł 
 

 

l. 

 

Współpraca z  Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki w Strzelcach 
Op.- pomoc finansowa w rozszerzeniu prowadzonej terapii i 
działalności. 

 

Zadanie ciągłe 

 

 
 

Pełnomocnik 
Burmistrza 

2. 

 

Działalność Punktu Konsultacyjnego –utrzymanie, zakup materiałów, 
wydawnictw, szkolenia, wynagrodzenie pracownika 

 

Zadanie ciągłe 

 

 
 

Burmistrz 
Pracownik 
punktu 

3. 

 

Działalność Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i rozw. probl. 
alk.- delegacje, szkolenia, pokrycie kosztów konserwacji, naprawy 
sprzętu. 

 

Zadane ciągłe 
 

 
 

Pełnomocnik 
Burmistrz 
 

4. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno -edukacyjnych, 
wydawnictw, czasopism. Utworzenie biblioteczki z zakresu 
profilaktyki i uzaleŜnień, dostępnej dla kaŜdego zainteresowanego 

 

I i III kwartał   Pełnomocnik 
Burmistrza 

5. Szkolenie grup zawodowych stykających się z problemami uzaleŜnień Wg potrzeb  Wykładowca 
Pełnomocnik 

II 

 

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

 
 

35.000 zł 
 

 

1.  

 

Współpraca z Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki w Strzelcach i 
Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie, kierowanie osób do 
placówek, współudział w realizacji programów. 

 

Na bieŜąco 

 

 
 

GKRPAL 
Pełnomocnik 

2. 

 

Organizowanie spotkań grup społeczeństwa z przedstawicielami 
Policji, OPS-u, Poradni Pedagogicznej, Psychologicznej i Odwykowej 

Organizacja szkoleń w  zakresie przeciwdziałania przemocy 

wg potrzeb 

 

 
 

OPS 
GKRPAL 
Pełnomicnik 

3. 

 

Prowadzenie zajęć świetlicowych z elementami profilaktyki- 
wynagrodzenie opiekunów, utrzymanie lokalu, materiały, poczęstunek 
dla dzieci, dowóz na spotkania, doposaŜenie lokalu w potrzebny 
sprzęt,  wyposaŜenie, organizacja imprez i wycieczek. 

Akcja bezpieczne lato. 

Zadane ciągłe 

 

 
 

Pełnomocnik 
Osoby 
zatrudnione w 
świetlicach 

 



4. 
 
 

Działalność Gminnej Komisji-R.P.A. zakup materiałów, 
pokrywanie kosztów lekarza biegłego wydającego opinię o 
uzaleŜnieniu, szkolenia, delegacje, prowadzenie diagnozy 
zagroŜeń, ankiet.  
Wynagrodzenie członków Komisji: 
l. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w 
posiedzeniu komisji. 
 a) dla członków komisji wynosi 12 % najniŜszego 
wynagrodzenia za pracę pracownika określonego przez Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej,  
b) dla przewodniczącego 15 % najniŜszego wynagrodzenia, o 
którym mowa w punkcie a,   
2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest podpis członka na 
liście obecności. 

Zadane ciągłe 
 

 GKRPAL 

5. 
 

Współpraca z Policją - analiza przestępczości spowodowana pod 
wpływem alkoholu 
 

1x w roku 
 

 Policja 
Pełnomocnik 

III 
 

Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej 
 

 
 

13.500 zł  

1. 
 

Realizacja programów profilaktycznych w szkołach 
 

II kwartał 
III kwartał 

 Dyrekcja 
szkół 
Pełnomocnik 

2. 
 

Realizacja spektakli teatralnych, o tematyce uzaleŜnień, 
przeprowadzanie konkursów. 
 

I, II kwartał 
IV kwartał 

 Dyrekcja 
szkół 
Pełnomocnik 

3. 
 

Współudział w organizowaniu  imprez lokalnych promujących 
model zdrowego i trzeźwego Ŝycia, z udziałem znanych 
osobistości 
 

Wg potrzeb 
 

 Organizator 
Pełnomocnik 

4. 
 

Organizacja festynów profilaktycznych ,Organizacja Miesiąca 
Sportu, Turniejów sportowych 
 
Organizacja  pozaszkolnych zajęć sportowych, zakup sprzętu 
sportowego i rekreacyjnego do prowadzenia zajęć, 
 

Wg potrzeb 
 
 
zadanie ciągłe 

 Organizator 
Pełnomocnik 
Osoba 
zatrudniona do 
prowadzenia 
zajęć 

5. 
 

Dofinansowanie obozów terapeutycznych, "Zielonych szkół" z 
programem profilaktycznym. 
 

II kwartał 
 

 Dyrekcja 
szkół 
Pełnomocnik 

6. Kontrola punktów  sprzedaŜy alkoholu 1 x w roku  GKRPAL 

 
 
 

IV 
 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń 
 i osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 
 

 2.000 zł 
 

 

l. 

 

Współpraca z organizacjami zajmującymi się profilaktyka i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

Wg potrzeb   
Pełnomocnik 
GKRPAL 



2. 

 

Pomoc merytoryczna i finansowa tworzących się MłodzieŜowych 
Grup Wsparcia , Grup AA, AL.-Anion itp. Stowarzyszeniom 

 

Zadane ciągłe   
Pełnomocnik 
 

3. 

 

Udział w imprezach ogólno gminnych i ogólnokrajowych, których 
dochód przeznaczony jest na walkę z uzaleŜnieniami i 
niepełnosprawnością dzieci i młodzieŜy,  

 

Wg potrzeb   
Organizator 
Pełnomocnik 

4. 

 

Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych 

 

Wg potrzeb   
Dyrekcja 
szkół 
Pełnomocnik 

5. 

 

Współpraca z Policją - wsparcie poprzez zakup wyposaŜenia, oraz 
materiałów do prowadzenia działań mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa i zahamowanie przestępczości itp. 

 

 

Wg potrzeb   
Policja 
Pełnomocnik 

V Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem 
przepisów określonych w art. 13’ w 15 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości  

   

 działania podejmowane z ramienia Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Wg potrzeb  W ramach 

działania 
Komisji 

 
 

Realizacja powyŜszego programu finansowana będzie ze środków uzyskanych za wydawane 
zezwolenia na prowadzenie sprzedaŜy napojów alkohol2 rok zaplanowano 62.500 zł. 
Program realizowany będzie przez Pełnomocnika Burmistrza do spraw rozwiązywania 
problemów alkoholowych przy współudziale osób realizujących poszczególne zadania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV.70.2011 
       Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2011 

 
            GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 201 2r.  
   
Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  
( Dz. U. z 2005r. Nr 179,  poz.1485 ze zm.)   
  Ustawodawca wskazał zadania, jakie mają być realizowane w postaci gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii, jak i  środki na realizację tych zadań.  
 
Cele  Programu   
Celem gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii jest konstruowanie i realizacja  
lokalnych zasad polityki społecznej poprzez podejmowanie działań zmierzających do  
ograniczenia zaŜywania narkotyków, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw     
ich naduŜywania poprzez:  
a/ podniesienie poziomu  wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z   
   uŜywaniem  środków psychoaktywnych  i moŜliwości zapobiegania zjawisku narkomanii,  
b/ upowszechnianie zdrowego stylu Ŝycia wśród dzieci i młodzieŜy,  
c/ wzrost zaangaŜowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne ( wspieranie   
   lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych na terenie szkół, organizacji pozarządowych).  
 
Realizatorami Programu  jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, oraz inne instytucje w ramach współpracy - głównie szkoły 
gminy Ujazd oraz Posterunek Policji w Leśnicy.  
     
Źródłem finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie  są środki finansowe uzyskane     
 z opłat za korzystanie z  zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych . 
 
Cele realizowane będą poprzez zadania określone w poniŜszej tabeli w zestawieniu z 
przeznaczonymi na nie środkami finansowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zadania Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii  Gminy Ujazd na 2012 rok 

 

Lp. 
 

Zadanie 
 

Sposób realizacji 
 

Termin 
 

Kwota 
w zł. 

Realizatorzy 

1. 

 

Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 

uzaleŜnionych  i osób 
zagroŜonych uzaleŜnieniem 

1. nawiązanie współpracy  z placówkami 
leczenia uzaleŜnień i rehabilitacji,  
2. zakup i dystrybucja  materiałów do 
diagnozy zjawiska /np. narkotestów/ 

 

Zadania 
ciągłe 

1.500 zł Pełn. 
Burmistrza 

2. 

Udzielanie rodzinom , w 
których występują problemy 

narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej 

 
1. udzielanie porad w punkcie 
konsultacyjnym,  
2. tworzenie aktualnej i pełnej bazy 
informacyjnej  
 
 

 

Zadanie 
ciągłe 

 1.000 zł  Pełn. 
Burmistrza  

3. 

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów 
narkomanii, w 

szczególności dla  
młodzieŜy. 

 

1. Prowadzenie programów 
profilaktycznych , konkursów wśród 
dzieci i młodzieŜy 
2. Pedagogizacja rodziców: 
-podejmowanie działań edukacyjnych  
dla rodziców - cykliczne warsztaty dla 
rodziców 
3. Organizacja i wspieranie form 
spędzania czasu wolnego dzieci i 
młodzieŜy: 
- współudział w organizowaniu imprez 
sportowych o charakterze 
profilaktycznym, 
-prowadzenie pozaszkolnych zajęć 
sportowych, zakup sprzętu sportowego 
4. Udział w ogólnopolskich i lokalnych  
kampaniach promujących zdrowy styl 
Ŝycia: 

 

Zadanie 
ciągłe 

15. 000 zł Dyrektorzy 
szkół 
Pełn. 

Burmistrza 
Organizato- 
rzy imprez 

 
 
Realizacja powyŜszego programu finansowana będzie ze środków uzyskanych za wydawane 
zezwolenia na prowadzenie sprzedaŜy napojów alkoholowych, których ogólna kwota 
wyniesie 80.000 zł, z czego w rozdziale 85153  na 2012 rok zaplanowano 17.500 zł. 
Program realizowany będzie przez Pełnomocnika Burmistrza do spraw rozwiązywania 
problemów alkoholowych przy współudziale osób realizujących poszczególne zadania.  
 


