
UCHWAŁA NR XV/126/2019
RADY GMINY WALCE

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2277), Rada Gminy Walce uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Walce na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk
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Załącznik Nr 1 

Wniosek                                                                                                                                                                                              
o przyznanie środków finansowych z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walce na rok 2020

Tytuł projektu/Nazwa zadania:

I.   DANE NA TEMAT WNIOSKODAWCY:

1. Nazwa podmiotu ubiegającego się o środki finansowe: ..............................................................

1. Dokładny adres: .........................................................................................................................

2. Osoba i telefon osoby do kontaktu: …………………………………………………………….....

3. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: .....................................................................................

II.    OPIS PROJEKTU: (cel  projektu,  w jaki sposób będzie realizowany, dlaczego i przez kogo zostanie 
wykonany):

1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście  realizowanych programów: 
...................................................................................................................................................................

1. Cele projektu: ..................................................................................................................................

2. Adresaci projektu: ...........................................................................................................................

3. Opis działań wynikających z planowanej realizacji projektu:

Lp. Realizowane działanie Osoba odpowiedzialna za jego 
przebieg

Uwagi

III.    BUDŻET PROJEKTU ORAZ PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

1. Całkowity koszt realizacji zadania: ……………………………… zł, słownie…………….…….

2. Wnioskowana kwota dofinansowania:  .…...................................... zł, słownie…………….....

3. Udział środków własnych lub zewnętrznych w realizacji zadania(z podaniem źródła), posiadana baza 
materialna: ………………….……….… zł, słownie: ……………………………………......................

UWAGA: Nie podlegają refundacji wydatki poniesione przed dniem rozpatrzenia wniosku.

IV.  Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Programem Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walce na rok 2020.

……………………………………………………………..

(podpis)

I. Merytoryczna ocena wniosku przez Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Walcach(GKRPA):

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
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Po dokonaniu analizy wniosku, Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w Walcach 
rekomenduje/ nie rekomenduje projekt/zadanie pn.: ……………………………………......

(nazwa projektu/ nazwa zadania)

Walce, dnia ………………………………………

(podpis Przewodniczącego GKRPA w Walcach)

II. Weryfikacja finansowa wniosku:

Wniosek ma pokrycie w środkach finansowych: tak/nie

……………………………………………………………………………………..

(podpis Skarbnika lub osoby upoważnionej)

III. Ostateczna akceptacja wniosku.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody

…………………………………………………………………….

(podpis Wójta lub osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Walce

z dnia....................2019 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
NA ROK 2020

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa lokalną strategię 
w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w zakresie minimalizacji szkód zdrowotnych i społecznych 
wynikających z używania alkoholu. Program wyznacza obszary, w których Gmina Walce zamierza 
podejmować działania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz w Narodowym Programie Zdrowia.

Realizacja Programu zakłada współpracę różnych podmiotów, instytucji i osób fizycznych działających 
w obszarze profilaktyki uzależnień. Potrzeba współdziałania jest niezbędna zwłaszcza w obszarze 
ograniczania dostępności do alkoholu. Gminny Program został opracowany we współpracy z Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w oparciu o materiały będące w posiadaniu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Walcach.

Program stanowi część „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce” i wpisuje się 
w cel operacyjny określony w Narodowym Programie Zdrowia, który obejmuje profilaktykę 
i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2018 roku, poz. 2137 ze zm.) w art. 1 określa obowiązek organów administracji rządowej 
i jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań, które zmierzają do ograniczenia spożycia 
napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć 
mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości 
w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także 
wspierania działalności organizacji społecznych  i zakładów pracy w tym zakresie.

Zgodnie z art. 4' ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od 
alkoholu. Zadania te dotyczą:

1. Zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

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

3. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjno – 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. Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych.

5. Podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych art. 13' i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6. Wspierania zatrudnienia poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
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Przy realizacji Gminnego Programu, należy bezwzględnie przestrzegać wymogu ustawowego, aby każde 
zadanie, wpisane do Programu, dotyczyło profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle 
przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tylko na takie zadania 
mogą zostać wydatkowane środki, które pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, o czym mówi art. 11' "w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie 
określonych w art. 4' gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
o których mowa w art. 18".

I.  PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

5. Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.

6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

7. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 z dnia 4 sierpnia 2016 roku.

8. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 z dnia 29 kwietnia 
2014 roku.

II.  CELE PROGRAMU

Celem operacyjnym Narodowego Programu Zdrowia jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniem behawioralnym i innymi 
zachowaniami ryzykownymi.

Celem głównym gminnego programu jest ograniczanie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, 
wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska spożywania 
alkoholu i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.

Cel główny będzie realizowany wobec:

- mieszkańców Gminy Walce w zakresie profilaktyki uniwersalnej;

- dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej  i wskazującej;

- osób i rodzin bezpośrednio dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy domowej, zagrożonych 
uzależnieniem;

- przedstawicieli służb i instytucji realizujących gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie podnoszenia kompetencji, wiedzy i umiejętności.

Cel główny, realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, będzie prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, Gminną Komisję 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach we współpracy z instytucjami 
i podmiotami działającymi na terenie gminy i powiatu, tj.: Zespołem Interdyscyplinarnym w Walcach, 
Komendą Policji w Krapkowicach,  placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, Sądem,

Cele szczegółowe programu zawarte są w Harmonogramie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach na rok 2020, który oprócz określenia 
realizowanych zadań, definiuje również realizatorów zadań i wskaźniki osiągania celu.

Harmonogram realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Walcach na rok 2020

Nazwa zadania Wskaźniki 
osiągania celu

Realizatorzy 
zadania

1. Cel: EDUKACJA ZDROWOTNA 
1.1. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, 

w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących szkód  
- Liczba ulotek i 
plakatów

- GKRPA
- Zespół 

Id: FB90B987-A16E-42F5-BEFB-42B3FF071AC5. Podpisany



wynikających ze spożywania alkoholu dla 
konsumentów i ich otoczenia.
Zadania:
- prowadzenie działań informacyjnych skierowanych 
do  klientów kupujących alkohol (ulotki, plakaty),
- podjęcie działań edukacyjnych dotyczących 
wpływu alkoholu na prowadzenie pojazdu,

- Liczba 
przeprowadzonych 
kampanii
- Liczba osób 
objętych działaniami
- Liczba podmiotów 
objętych działaniami 

Interdyscyplinarny
- placówki 
oświatowe
- Policja

1.2. Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych  w 
zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez 
dzieci i młodzież.
Zadania:
- edukowanie pedagogów szkolnych i nauczycieli,
-  zajęcia edukacyjne dla rodziców,

- Liczba osób
- Ilość materiałów

- GKRPA
- placówki 
oświatowe

1.3. Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska 
przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania 
przemocy w rodzinach, szczególnie z problemem 
alkoholowym.
Zadania:
- umieszczanie informacji na stronie internetowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach( w zakładce 
GKPiRPA i ZI),
- stworzenie i przekazanie do placówek oświatowych 
i służby zdrowia i innych - ulotki informacyjnej 
dotyczącej miejsc pomocy osobom dotkniętym 
uzależnieniami i przemocą w rodzinie,

- Liczba placówek
- Liczba ulotek 
informacyjnych

- GKRPA
- OPS
- placówki 
oświatowe
- Policja
- Zespół 
Interdyscyplinarny 

1.4. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji 
działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów wynikających z używania alkoholu, w 
tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. Podnoszenie kompetencji osób pracujących 
z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych 
oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających 
pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 
oraz w zakresie problemu FASD
Zadania:
- organizacja szkoleń dla osób zawodowo 
zaangażowanych w rozwiązywanie problemów 
alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie (Z.I.; GKPiRPA, Policja, kuratorzy, służba 
zdrowia, przedstawiciele oświaty i inni)

- Liczba szkoleń
- Liczba osób 
przeszkolonych
- Liczba szkoleń,
- Liczba punktów 
sprzedaży,
- Liczba osób 
przeszkolonych,
- Liczba kontroli

- GKRPA
- OPS

1.5. Zmniejszenie dostępności do zakupu alkoholu.
Zadania:
- organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów 
alkoholowych,
- kontrole punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych

- Liczba szkoleń,
- Liczba 
przeprowadzonych 
kontroli, 

- GKRPA
- Urząd Gminy 
Walce

1.6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem 
przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości(…) oraz występowanie 
przed sądem w roli oskarżyciela publicznego
Zadania:
- występowanie przed sądem w roli oskarżyciela 
posiłkowego, w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności.

- Liczba spraw w 
sądzie

- GKRPA

2. Cel: PROFILAKTYKA 
2.1. Profilaktyka uniwersalna: - Liczba programów - GKRPA
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Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie 
oraz wdrażanie uniwersalnych programów 
profilaktycznych rekomendowanych w zakresie 
problemów alkoholowych wśrd dorosłych; 
programów rozwijających kompetencje 
wychowawcze rodziców, sprzyjających kształtowaniu 
postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i 
młodzieży.
Zadania:
- prowadzenie programów (w tym 
rekomendowanych) i warsztatów profilaktycznych  
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- realizacja programów rekomendowanych w ramach 
systemu rekomendacji programów profilaktycznych i 
promocji zdrowia psychicznego z obszaru 
profilaktyki uniwersalnej adresowanych do dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych;
- wspieranie działań dotyczących zdrowej i wolnej 
od używek aktywności w ramach czasu wolnego 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy 
Walce.

- Liczba odbiorców - placówki 
oświatowe 
- Zespół 
Interdyscyplinarny 

2.2. Profilaktyka selektywna:
Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie 
oraz wdrażanie  programów profilaktycznych 
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego z obszaru  profilaktyki selektywnej 
adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i 
wychowawców; oferta pomocy psychologicznej, 
socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin 
alkoholowych
Zadania:
- prowadzenie programów profilaktycznych z 
obszaru profilaktyki selektywnej adresowanych do 
dzieci i młodzieży, wychowawców.
- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, 
rozwojowych dla dzieci i mlodzieży.

- Liczba programów
- Liczba odbiorców

- GKRPA
- placówki 
oświatowe 
- Zespół 
Interdyscyplinarny 

2.3. Profilaktyka wskazująca:
Poszerzanie i udoskonalanie oferty , 
upowszechnianie oraz wdrażanie  programów 
profilaktycznych rekomendowanych w ramach 
systemu rekomendacji programów profilaktycznych i 
promocji zdrowia psychicznego z obszaru  
profilaktyki selektywnej; pomoc i wsparci dla 
rodziców dzieci upijających się
Zadania:
- prowadzenie programów profilaktycznych 
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego z obszaru profilaktyki wskazującej dla 
dzieci i młodzieży, wychowawców
-  przeszkolenie psychologa współpracującego z 
GKPiRPA oraz kadry pedagogicznej szkół 
podstawowych, działających na terenie Gminy 
Walce w ramach Programu Profilaktycznego „ 
Szkolna Interwencja Profilaktyczna”

- Liczba programów
- Liczba odbiorców
- Liczba 
przeszkolonych osób

- GKRPA
- placówki 
oświatowe 
- Zespół 
Interdyscyplinarny 
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3. Cel: Wsparcie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilakyki i rehabilitacji 
uzależnień
3.1. Wspomaganie działalności instytucji, jednostek 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 
narkomanii i przemocy w rodzinie.
Zadania:
- współpraca  z  Zespołem Interdyscyplinarnym w 
Walcach w ramach procedury „Niebieskie Karty”, 
udział w posiedzeniach Z.I. i grupach roboczych,
- współpraca z przedstawicielami wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (Policja, Prokuratura, Sąd)
- współpraca z podmiotami  leczniczymi 
zajmującymi się terapią uzależnień.

- Liczba osób 
objętych
 działaniami

-GKRPA
- organizacje 
pozarządowe,
- inne organizacje, 
instytucje, jednostki
- Zespół 
Interdyscyplinarny
- OPS

4.
Cel: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa. 
Zwiększanie dostępności  do świadczeń specjalistycznych w zakresie leczenia uzależnienia; 
aktywizacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych; zwiększanie dostępności pomocy dla rodzin z 
problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami, gdzie występuje problem przemocy domowej.
4.1. Zwiększanie dostępności do specjalistycznych 

świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od 
alkoholu.
Zadania:
- monitorowanie liczby osób uczestniczących w 
leczeniu odwykowym,
- kierowanie na badania w kierunku ustalenia stopnia 
uzależnienia od alkoholu i wyboru placówki leczenia 
odwykowego,

- Liczba osób 
skierowanych do 
podmiotów 
leczniczych,
- Liczba osób, która 
zakończyła program 
terapeutyczny,
- Liczba osób 
skierowanych do 
biegłych

- GKRPA
- podmioty 
lecznicze zajmujące 
się terapią 
uzależnień
- OPS
- PCPR

4.2. Wzrost dostępności pomocy dla członków rodzin z 
problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie.
Zadania:
- pomoc psychologa (spotkania indywidualne),
- pomoc psychologa w miejscu zamieszkania 
rodziny, obejmująca wszystkich członków rodziny,
- pomoc prawna,
-  rozpowszechnianie ulotek i broszur dotyczących 
przemocy w rodzinie i przeciwdziałania przemocy,
- praca socjalna,
- działania interdyscyplinarne

- Liczba osób 
uczestniczących w 
spotkaniach 
indywidualnych
- Liczba osób 
uczestniczących w 
spotkaniach 
grupowych
- Liczba materiałów
- Liczba podjętych 
działań 

- GKRPA
- Zespół 
Interdyscyplinarny 
- OPS
- Policja
- placówki 
oświatowe 
- służba zdrowia

4.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 
aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
uzależnionych
Zadania:
- informowanie o dostępnych instrumentach 
aktywizacji zawodowej (m.in. prace interwencyjne, 
staże zawodowe, prace społecznie użyteczne)

- Liczba osób 
objętcych 
działaniami

- GKRPA
- OPS,
- Zespół 
Interdyscyplinarny 

5. Cel: DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE WALCE
5.1. 5.1 Zbieranie informacji o skali problemu alkoholu 

na terenie Gminy Walce.
Zadania:
- sporządzenie diagnozy problemów alkoholowych i 
przemocy w Gminie Walce

- Liczba instytucji 
zaangażowanych w 
realizację diagnozy 

- GKRPA
- Zespół 
Interdyscyplinarny 
- OPS
- UG Walce 

III.  ZAPEWNIENIE DZIAŁANIA I ZASADY WYNAGRADZANIA GMINNEJ KOMISJI 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WALCACH
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Zadania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Walce 
wymienione w powyższym harmonogramie dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz 
udziału w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa 
się w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia członków komisji ustala się w wysokości 250,00 zł za udział w posiedzeniu komisji;

2. Wynagrodzenie dla przewodniczącego komisji ustala się w wysokości 400,00 zł za udział w posiedzeniu 
komisji.

3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpisana lista obecności, po odbytym posiedzeniu 
komisji.

4. Zasady zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem funkcji członka komisji (m.in. udział 
w szkoleniach, konferencjach, kursach, koszty podróży) określa się tak jak dla pracowników samorządowych.

V.  FINANSOWANIE ZADAŃ 

Szczegóły dotyczące wysokości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania określa 
poniższa tabela. Środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851- ochrona zdrowia.

l.p. Nazwa zadania Kwota 
przewidywanych 
wydatków [w zł]

1. Wsparcie psychologiczne, działania interwencyjne dla rodzin z problemem 
alkoholowym, dotkniętych zjawiskiem przemocy  15.000

2. Wynagrodzenie członków GKRPA 16.800
3. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie, badania 

psychologiczne i opłaty z tym związane  3.500
4. Działania edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne wobec dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych w zakresie uzależnienia, przemocy i agresji.
Promocja zdrowia, propagowanie aktywnych i trzeźwych form spędzania 
czasu wolnego.
Kształtowanie postaw i umiejętności służących zdrowemu stylowi życia.

17.035

5. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków GKRPA, Zespołu 
Interdyscyplinarnego i innych grup zawodowych 8.000

6. Diagnoza problemów społecznych w Gminie Walce 5.500

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany będzie przez 
cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych planowanych w Budżecie Gminy Walce,  
stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podstawą przyznania dofinansowania do działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych jest pozytywnie rozpatrzony wniosek, który stanowi załącznik do Programu.
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Uzasadnienie

Art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2137) określa, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy, uchwalany przez radę gminy, gminny program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, powinien uwzględniać działania określone w Narodowym
Programie Zdrowia. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej.

Natomiast w myśl art. 111 ust.1 ustawy, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań
określonych w Programie, gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,

Mając na względzie konieczność uszczegółowienia zakresu i sposobu realizacji działań, zasad
współpracy, adresatów przewidzianych zadań, niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy w Walcach
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Id: FB90B987-A16E-42F5-BEFB-42B3FF071AC5. Podpisany




