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UCHWAŁA NR XXXI/214/2012
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 
113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, 
Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz 146, Nr 106, poz. 675, Nr 
40, poz. 230 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 
567) art. 41 ust.2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Dz. U. Nr 115, poz. 793, Dz. U. Nr 176, poz. 
1238, z 2008 r Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz Nr 127, 
poz. 857 i z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690), w związku z art. 10 ustawy z dnia 19 
października 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 124) uchwala się : 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2013, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
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Uzasadnienie

Środki finansowe na realizację gminnych programów profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie 
z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 
70, poz. 473 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 19 października 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124) prowadzenie działań związanych z profilaktyką, rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gmin, realizacja ich prowadzona jest 
natomiast w postaci gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę gminy. W związku z powyższym 
w celu umożliwienia realizacji zadań wynikających z mocy przytoczonych ustaw, niezbędne jest podjęcie 
opracowanej uchwały, zawierającej zarówno katalog zadań jak i preliminarz wydatków finansowych, 
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.Środki finansowe na 
realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii są zabezpieczone w budżecie gminy Gniezno na 2013 r.W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest 
w pełni uzasadnione 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/214/2012

Rady Gminy Gniezno

z dnia 21 listopada 2012 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
i PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2013 

Rozdział 1.
CELE PROGRAMU 

1) Profilaktyka problemów alkoholowych na terenie gminy Gniezno oraz zmniejszanie skutków problemów 
alkoholowych, które już wystąpiły. 

2) Profilaktyka i edukacja w zakresie zwalczania narkomanii. 

3) Poszukiwanie nowych i ulepszanie istniejących już sposobów radzenia sobie z problemami alkoholowymi, 
narkotykowymi i ich pochodnymi ( przemoc, niewydolność ) występującymi w gminie. 

4) Eliminowanie naruszeń prawa w związku z handlem alkoholem. 

5) Psychoedukacja i uwrażliwianie młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych i zjawiska 
przemocy w rodzinie. 

6) Zmniejszanie zaburzeń życia rodzinnego związanych z problemem alkoholowym (zjawisko przemocy, 
zaniedbania, bezradność). 

7) Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów spowodowanych 
uzależnieniem od alkoholu bądź narkotyków. 

8) Tworzenie bazy materialnej , organizacyjnej i społecznej dla realizacji programu. 

Rozdział 2.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1) Osobom powołanym w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne za pracę i udział w posiedzeniach komisji w wysokości: przewodniczący - 480,00 
zł, członkowie - 420,00 zł. 

2) Podstawą wynagrodzeń dla zespołu kompetentnych członków komisji jest wykonywanie konkretnych zadań 
związanych z koordynacją i wykonaniem czynności wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych min: 

- udział w posiedzeniach komisji, 

- diagnozowanie klientów w przedmiocie uzależnienia, 

- prowadzenie wywiadów w środowisku i dokumentacji, 

- prowadzenie interwencji w sprawach przemocy w rodzinie, 

- przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami kierowanymi do komisji, 

- przeprowadzanie kontroli prawidłowości sprzedaży napojów alkoholowych. 

3) Kwoty określone w pkt. 1 są kwotami brutto, od których będzie odprowadzana zaliczka na podatek 
dochodowy. 

4) Ustala się zwrot kosztów podróży wynikających z udziału członków komisji w szkoleniach, seminariach 
i naradach organizowanych dla potrzeb Komisji przez wyspecjalizowane instytucje, poza terenem działania 
Komisji na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności 
przysługującym pracownikom z tytułu podróży służbowych. 

5) Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji pokrywane są z budżetu Gminy ze środków będących 
dochodami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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Rozdział 3.
PRELIMINARZ ZADAŃ I KOSZTÓW 

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
i członków ich rodzin. 

1) Współpraca z punktami konsultacyjnymi na terenie miasta Gniezna, Poradnią Psychiatryczną, Odwykową, 
Oddziałem Leczenia Uzależnień, grupami AA, Al-anon, kierowanie do ww. organów osób potrzebujących 
pomocy terapeutycznej 

2) Sfinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych wymagających interwencji 
terapeutycznej - 22.500 zł 

3) Doposażenie świetlic środowiskowych w Szczytnikach Duchownych, Goślinowie, Jankowie Dolnym, 
Zdziechowie i Modliszewku w materiały i pomoce do prowadzenia zajęć terapeutycznych i opiekuńczo-
wychowawczych - 750 zł 

4) Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych -15.000 zł 

5) Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu - 2.880 zł 

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

1) Wdrażanie do szkół i finansowanie programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Realizowanie przez 
nauczycieli programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży w klasach. Dofinansowanie materiałów, 
ulotek i akcji związanych z profilaktyką 

2) Organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów szkoleniowych z programami profilaktycznymi 
przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży - 14.390 zł 

3) Dofinansowanie półkolonii z programem profilaktycznym- 10.000 zł 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

1) Analiza aktualnych i wychodzących rozporządzeń, ustaw odnośnie wydawania zezwoleń na handel napojami 
alkoholowymi oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

2) Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem. 

3) Zakup materiałów edukacyjnych i ulotek w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 500 zł 

4) Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szkolenia w tym 
zakresie - 600 zł 

5) Szkolenia nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych - 9.000 zł 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej profilaktyce oraz rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 

1) Wspieranie organizacji społecznych działających na rzecz krzewienia trzeźwości i abstynencji - 4.000 zł 

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego. 

1) Podejmowanie działań koniecznych w wypadku łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

VI. Kompetencje członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

1) . Szkolenie członków GKRPA w zakresie skali i rodzaju problemów alkoholowych i zjawiska przemocy, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 3.000 zł 

2) Wynagrodzenie za udział w pracach komisji wraz z należnymi składnikami - 20.880 zł 

3) Podróże służbowe - 300 zł. 

VII. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego 

1) Prowadzenie postępowań w celu zobowiązania do podjęcia dobrowolnego leczenia. 
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2) Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym. 

3) Składanie wniosków do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania o zobowiązanie poddania się badaniom 
w przedmiocie uzależnienia i leczeniu - 200 zł. 

Rozdział 4.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów oraz liczbę 
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży określa osobna uchwała Nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gniezno 
z dnia 16.09.2011 r. 


