
Uchwała  Nr  XLI/138/14 

Rady Gminy  Łubnice 

z dnia  22 stycznia 2014 roku 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. 

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

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tekst jednolity Dz. U. z 2007r 

Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.; zwany dalej Programem. 

Rozdział  1 

Zadania programu 

§ 2 

Zadania określone w art.41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz w art.10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  realizowane będą               

w następujący sposób: 

1) dofinansowanie szkoleń i kursów dla członków komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych; 

2) dofinansowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałania narkomanii; 

3) zapewnienie informacji o możliwościach korzystania z usług terapeutycznych dla osób 

uzależnionych i ich rodzin; 

4) rozmowy interwencyjno-motywujące terapeuty uzależnień z Punktu Konsultacyjnego               

z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin oraz sprawcami przemocy domowej; 

5) kontynuacja zajęć w świetlicach środowiskowych  dla dzieci i młodzieży szkolnej, głównie        

z rodzin zagrożonych patologią uzależnień; 

6) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez występowanie do policji i prokuratury             

w stosunku do osób nadużywających alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami 

nadużywającymi alkoholu, wspieranie procedury ”Niebieskiej Karty” poprzez współpracę        

z zespołem interdyscyplinarnym; 

7) organizowanie i prowadzenie w szkołach profilaktycznych programów dotyczących alkoholu       

i narkomanii, organizowanie konkursów, imprez mających odniesienie profilaktyczne             

w zakresie uzależnień; 

8) organizowanie autorskich programów profilaktycznych z zakresu uzależnień(alkohol, 

narkotyki, przemoc); 

9) dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych 

wychowawczo, rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym; 



-kontrole przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w zakresie przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych oraz 

przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim 

i nietrzeźwym; 

-finansowanie opinii biegłych wydanych dla potrzeb postępowania sądowego wobec osób 

nadużywających alkoholu . 

Rozdział 2 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

§ 3 

1.Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji, jak również za 

przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych  w kwocie 185,00zł(brutto). 

2.Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi lista obecności członków Komisji biorących udział      

w posiedzeniu Komisji lub kontroli. 

                                                                                 Rozdział  3                                                                                      

Zasady finansowania Programu 

§ 4 

1.Środki na finansowanie Programu pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych ujęte są w budżecie gminy i wynoszą  26775,00zł; 

2.Preliminarz wydatków na finansowanie zadań ujętych w Programie przedstawia tabela, stanowiąca 

załącznik do uchwały. 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§ 5 

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach. 

§  6 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice. 

§  7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. 

 

 Na realizację w/w zadań przeznacza się kwotę 26775,00zł (określona kwota może ulec zmianie 

 w zależności od faktycznej ilości pozyskanych środków w 2013 roku z tytułu opłat za korzystanie 

 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).  



Załącznik do Uchwały Nr  XLI/138/14   

Rady Gminy  Łubnice 

z dnia  22  stycznia 2014 roku                                                                                                                                    

Preliminarz wydatków na finansowanie zadań Programu na 2014 r. 

Lp. Zadania Nakłady na 
realizację 
zadania  
w zł 

Termin 
realizacji  
 

1. 
 

Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
dofinansowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii. 

500 Styczeń-
grudzień 
 

2. 
 

Rozmowy interwencyjno-motywujące terapeuty uzależnień w 
Punkcie Konsultacyjnym z osobami uzależnionymi członkami ich 
rodzin oraz ze sprawcami przemocy domowej- wynagrodzenie 
dla terapeuty uzależnień, 
 kontynuacja zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci 
i młodzieży szkolnej - wynagrodzenie dla prowadzących 
świetlice, środki na wyposażenie tych świetlic.  Dofinansowanie 
dożywiania dla uczniów głównie zagrożonych patologią 
uzależnień . 

8500 Styczeń-
grudzień 

3. Organizowanie i prowadzenie w szkołach autorskich programów 
profilaktycznych dotyczących alkoholu i narkomanii, 
organizowanie konkursów, pogadanek mających odniesienie 
profilaktyczne w zakresie uzależnień (alkohol, narkotyki). 

4275 Styczeń-
grudzień 

4. Dofinansowanie działań edukacyjnych ogólno gminnych 
związanych z profilaktyką alkoholową i narkomanią,           
organizowanie festynów- „Pięknie żyć” , „Mama, tata i ja”, 
”Zdrowo żyję” i „Zanim spróbujesz”. Zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szczególnie w okresie 
wakacji i ferii zimowych jako elementu oddziaływań 
profilaktycznych - przy współpracy szkół z terenu gminy, 
Centrum Kultury w Łubnicach i Ochotniczej Straży Pożarnej gm. 
Łubnice. 

4500 Styczeń-
grudzień 

5. Finansowanie opinii biegłych wydanych dla potrzeb 
postępowania sądowego wobec osób nadużywających alkoholu 
oraz opłata sądowa, 

 500 Styczeń-
grudzień 

6. Wynagrodzenia członków komisji – prowadzenie rozmów z 
osobami nadużywającymi alkoholu i narkotyków oraz kontrola 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

 6500 Styczeń-
grudzień 

7. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i 
narkomanii poprzez ulotki, plakaty, broszury, poradniki, 
materiały biurowe itp. 

  500 Styczeń-
grudzień 

8. Dofinansowanie programów profilaktycznych i pokrycie kosztów 
badań osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. 

   500 Styczeń-
grudzień 

9. Pozostałe wydatki   1000 Styczeń-
grudzień 

 


