
                                                                                                                  Załącznik Nr 3 do protokołu
                                                                                                        Nr XXIII/2009 z sesji
                                                                                                                     Rady Gminy  Kruklanki
                                                                                                                      z dnia 29 grudnia 2009 r., 
 
                                                                                                            
 UCHWAŁA Nr XXIII/202/09
                                                       Rady  Gminy   Kruklanki  

           z dnia 29 grudnia 2009 r., 

w sprawie: Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów 
                    Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2010 rok 

                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441,   Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U z 2007 r., 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz.  1458,  Dz.  U.  z  2009  r.,  Nr  52,  poz.  420)  w  związku  z  art.41 ust.  2  ustawy  z  dnia  26 
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst 
Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473, Dz. U. Nr 115, poz. 793, Dz. U. Nr 176, poz. 1238, Dz. U. z 2008 
r., Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r.,Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175 ), oraz art. 10 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485, Dz. U. 
z 2006 r., Nr 66, poz. 469, Dz. U. Nr 120, poz. 826, Dz. U. z 2007 r., Nr 7, poz. 48, Dz. U. Nr 82,  
poz. 558, Dz. U. z 2009 r., Nr 18, 97, Nr 63, poz. 520, Nr 98, poz. 817, Nr 92, poz. 753) 
Rada Gminy w Kruklankach uchwala , co następuje:

§ 1
Uchwala  się  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz 
Zapobiegania Narkomanii na 2010r.  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej  uchwały.

                                                                       § 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. 

                                                                                                      PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                          RADY GMINY

                                                                                                          Stanisław Gąsior



                           Załącznik Nr 1 do 
                                                                               Uchwały Nr XXIII/202/09

                                                                                                                    Rady Gminy  Kruklanki  
                                                                                                                     z dnia 29 grudnia 2009 r.,

                              GMINNY PROGRAM
    PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

   ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII GMINY KRUKLANKI NA 2010 ROK.

I.  Edukacja dorosłych.

     1.  Programy edukacyjne w dziedzinie profilaktyki środowiska oświatowego /pedagogów,     a  

wychowawców.

    2. Organizowanie szkoleń i kampanii edukacyjnych w dziedzinie rozwiązywania problemów  

alkoholowych wśród społeczności:

          a/ szkolenie rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,

          b/ szkolenie sprzedawców

     3.  Wyposażenie w materiały propagandowe placówek i urzędów /plakaty, ulotki, broszury o  

tematyce przeciwdziałania uzależnieniom  oraz  przemocy w rodzinie. 

     4.  zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 

osób zagrożonych uzależnieniem;

       5. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i 

prawnej;

     6.  wspomaganie działań  instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących  

rozwiązywaniu problemów narkomanii;

      7. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 

i  wykluczeniem  społecznym  i  integrowanie  ze  środowiskiem  lokalnym  tych  osób  z     

wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

II.  Oddziaływania psychoedukacyjne wobec dzieci i młodzieży:

1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych

      2.  Organizowanie działalności kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, mającej

na  celu  ukazanie  prawidłowych  form  spędzania  czasu  wolnego  dzieciom  z  rodzin  

patologicznych.

3.  Zorganizowanie  konkursu  na  temat  uzależnień  wśród   uczniów  szkół  podstawowych  i  

kljgimnazjum.



4. Działalność   świetlicy   przy  Gminnym Ośrodku Kultury  w Kruklankach oraz  Świetlic  w  

środowisku.

5.  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  opiekuńczo  -  

wychowawczych i socjoterapeutycznych;

III.  Realizacja zadań wynikających z  ustawy.

        1. Koordynowanie działań  w zakresie tzw. obowiązku leczenia odwykowego.

        2. Współdziałanie z policją w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.

        3. Obsługa działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) wynagrodzenie członków Komisji:

-za udział w posiedzeniu Komisji    - 62 zł.

-za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży  napojów  alkoholowych  -  62 zł.

-za  organizowanie  działań  profilaktycznych –  za  1 godz.  15  zł.  ,  nie  więcej  niż  kwota  

określona za  udział w posiedzeniu tj. 62 zł.

-za przeprowadzone interwencje i wywiady – 62 zł.

-za korzystanie z samochodu prywatnego do celów Komisji wg stawek obowiązujących w 

delegacjach.

-b)  wynagrodzenie  Pełnomocnika  –  koordynatora  ds.  profilaktyki  i  rozwiązywania  

problemów alkoholowych  za  obsługę  i  udział  w  posiedzeniach   GKRPA,  realizację  

zadań  wynikających  z  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi,  oraz  koordynowanie  działań  związanych  merytorycznie  z  realizacją  

gminnego programu profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych – 200 zł  

miesiecznie.                         

4. Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  i  związkami  wyznaniowymi  i  innymi  

instytucjami mającymi  na  celu  promocję zdrowia i propagowanie trzeźwych  obyczajów:

- zorganizowanie „Spotkania Wigilijnego” dla osób pochodzących z rodzin dotkniętych i  

zagrożonych patologią.

5. Wyjazdy członków Komisji na szkolenia i wyjazdowe komisje w ramach przeznaczonych na 

ten cel środków będa rozliczane wg. zasad ustalonych dla pracowników zatrudnionych w 

państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.”   

IV.  Czynności kontrolne:

1.  Sprawowanie  bieżącej  kontroli  w  zakresie  przestrzegania  zasad  obrotu  napojami  



alkoholowymi.

a/    zgodność  oferowanych  rodzajów  napojów   alkoholowych    z   wydanym   zezwoleniem, 

b/   uwidocznienie informacji o szkodliwości alkoholu,

c/ sprzedaż napojów alkoholowych w określonym miejscu, określonym osobom i w                  a  

określonych godzinach.

                                                                                         

                                                                                            PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                  RADY GMINY    
     
                                                                                                Stanisław Gąsior



                Załącznik Nr 1  do
                                                                                                                                                          Gminnego Programu
                                                                                                                                                Profilaktyki i Rozwiązywania
                                                                                                                                          Problemów Alkoholowych oraz 

     Zapobiegania Narkomanii 
                                                                                                                                               Gminy Kruklanki na 2010 rok.

„Preliminarz  kosztów  związanych  z  realizacją  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2010 rok”.

Środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i   
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2010 rok 

45.000zł.

1. Edukacja dorosłych  -   800zł. 
     w tym:    
     a/ szkolenie sprzedawców -    150zł.
     b/ szkolenie pedagogów, wychowawców -    500zł.
     c/ szkolenie rodziców -    150zł.
      
2. Profilaktyka dzieci i młodzieży w szkołach -         14.000zł.
     w tym:
      a/ szkolne programy profilaktyczne w Szkołach Podstawowych 
          w Kruklankach i w Boćwince oraz Gimnazjum w Kruklankach - 1.000zł.
      b/ formy związane z profilaktyką ( spektakle teatralne, widowiska,
           konkursy, projekcje filmowe, koncerty, imprezy, konsultacje 
          psychologiczne, zajęcia logopedyczne)              - 6.000zł
      c/ różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin 
          dotkniętych chorobą alkoholową ( obóz profilaktyczny, wycieczki ) -  7.000zł.

3. Wydatki związane z prowadzeniem  zajęć w świetlic w środowisku 
     lokalnym -        13.700zł
     w tym:
     a/ zakup materiałów i sprzętu - doposażenie świetlic(zakup komputera) - 4.000zł.
     b/ wynagrodzenie pracowników prowadzących zajęcia w świetlicach - 7.300zł. 
     c/  koszty utrzymania pomieszczenia  świetlic - 2.000zł.
     d/ szkolenia pracowników świetlic -   400zł

                                                     
 4. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
     Problemów Alkoholowych za poszczególne czynności: - 3.000zł.
      w tym:
     a/ udział w posiedzeniach - 2.800zł.
     b/ przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych -    200zł.

5.  Wyjazdy służbowe, delegacje, szkolenia -  1.000zł. 
 
 6. Wydatki związane z działalnością Gminnego Punktu Konsultacji i
     Poradnictwa w Zakresie Uzależnień - 3.000zł
     w tym:
      a/ wynagrodzenie terapeuty - 3.000zł.

                                                                       
7. Zakup publikacji, plakatów, ulotek -    100zł.



8. Koszty związane z opłaceniem wydania opinii biegłych 
    w sprawie  uzależnień od alkoholu           - 2.000 zł

9.  Zorganizowanie „Spotkania Wigilijnego” dla osób pochodzących
     z rodzin dotkniętych i zagrożonych patologią.              -   200 zł       

10. Wynagrodzenie pełnomocnika- koordynatora ds./ rozwiazywania problemów alkoholowych
                                    - 2.400 zł

11.  Wydatki  związane  z  działalnością  Gminnego  Punktu  Konsultacyjno-  Informacyjnego 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -  4.800  zł


	„Preliminarz kosztów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2010 rok”.

