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Preliminarz wydatków i harmonogram  działań  z  zakresu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów alkoholowych  
   w  ramach  zadań  własnych  na  2012 rok 

 
 

Rodzaj zadania 
 

Działanie 
 

Termin realizacji              Wykonawca Koszty 
realizacji 
w zł. 

 
1.   Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych lub 
zagrożonych uzależnieniem 
od alkoholu;  

 

1.Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego – 
prowadzenie zajęć motywacyjno – edukacyjnych z 
zakresu uzależnień i przemocy domowej, 

----------------------------------------------------------------- 
2.Tworzenie warunków do bieżącej realizacji GPRPA – 

zakup, materiałów i wyposażenia. 
----------------------------------------------------------------- 
3. Zwrot kosztów środków farmakologicznych i 

kosztów dojazdu na leczenie osób znajdujących się w 
trudnych warunkach materialnych. 

 

 
praca ciągła 

 
----------------------- 

praca ciągła 
 

----------------------- 
praca ciągła 

 
Instruktor terapii uzależnień 

 
------------------------------------ 
Pracownik Urzędu Gminy 

 
------------------------------------ 

 
Kierownik OPS 

 
---- 

 
-------------- 

6 000,00 
 

-------------- 
 

             ---- 

 
2.   Udzielanie rodzinom, w 

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

 

 
1.Udzielanie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i/lub 
   pomocy prawnej w zakresie problematyki  
   alkoholowej i przemocy  domowej, 
----------------------------------------------------------------- 
2.Wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia  
   leczenia    odwykowego, 
----------------------------------------------------------------- 
3.Zintensyfikowanie działań służących wdrożeniu  
   procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie  
  „Niebieska  Karta”. 
----------------------------------------------------------------- 
4.Wspieranie pracy interdyscyplinarnego zespołu w  
   zakresie  pomocy dziecku i rodzinie z problemem  
   alkoholowym. 
 

 
praca ciągła 

 
 

----------------------- 
praca ciągła 

 
----------------------- 

praca ciągła 
 
 
----------------------- 

praca ciągła 
 
 
 

 
Instruktor terapii uzależnień 
Członek GKRPA 

 
------------------------------------ 
GKRPA 
 
------------------------------------ 
Kierownik OPS, 
Zespół Interdyscyplinarny, 
GKRPA 
------------------------------------ 
Kierownik OPS, 
Zespół Interdyscyplinarny, 
GKRPA 
 

 
---- 

 
  

--------------  
2 500,00 

 
-------------- 

----- 
 
                                         
-------------- 
 
            ----- 
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5.Prowadzenie edukacji w zakresie interdyscyplinarnej 
współpracy służb, w tym m.in. opracowanie i 
wydawanie publikacji  oraz przygotowanie materiałów 
informacyjnych nt. istniejącej infrastruktury placówek 
pomocowych oraz zatrudnionej w nim kadry 
(informatory, broszury, ulotki, plakaty) 
-------------------------------------------------------------------- 
6.Dofinansowanie obozów i kolonii 
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym. 
 

 
 
Wg potrzeb 
 
 
 
 
----------------------- 
 
okres wakacyjny 

 
 
Pracownik Urzędu Gminy 
 
                       
 
 
------------------------------------ 
Kierownik OPS, 
Zespół Interdyscyplinarny, 
GKRPA 
 

                      
                                  
600,00 
 
 
 
 
-------------- 
                            
23 000,00 

 
3. Prowadzenie 

profilaktycznej 
działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w 
szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym 
prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych.  

 
 
 

 
1. Prowadzenie programu profilaktycznego 

odpowiadającego standardom wyznaczonym przez 
technologie profilaktyczne dla uczniów klas IV 
Szkoły Podstawowej – „Spójrz inaczej” oraz 
ewaluacja programu w klasach V – VI SP. 

-------------------------------------------------------------------- 
2. Szkolenia z zakresu problematyki alkoholowej, j i 

przemocy domowej nauczycieli, pedagogów, 
członków GKRPA, przedstawicieli różnych zawodów, 

-------------------------------------------------------------------- 
3. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych 

do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań 
kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu 
ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i 
przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 
poniżej 18 roku życia. 

------------------------------------------------------------------- 
4. wspieranie działań młodzieżowych liderów oraz 
środowisk zaangażowanych w promowanie zdrowego 
stylu życia i abstynencji, 

 

 
praca ciągła  

 
 
 
 

----------------------- 
wg potrzeb 

 
 

----------------------- 
 

III kwartał  
 
 
 
 

----------------------- 
praca ciągła 

 
 

 
 Dyrektor GZS 
Pracownik Urzędu Gminy 

 
 
 

------------------------------------ 
Pracownik Urzędu Gminy 

 
   

------------------------------------ 
 

GKRPA, 
Pracownik Urzędu Gminy 

 
 

 
------------------------------------ 
Pracownik Urzędu Gminy 

 
 

 
8 000,00 

 
 
  
 

-------------- 
5 500,00 

 
 

-------------- 
 

1 000,00 
 
 
 
 

-------------- 
                  

2 000,00 
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5. wspieranie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i 
młodzieży (także w czasie wakacji i ferii) 

 
  a) zorganizowanie 2- tygodniowych zajęć,  

rekreacyjnych w czasie ferii zimowych przez GZS 
-------------------------------------------------------------------- 
  b) zorganizowanie 2- tygodniowych zajęć,  

rekreacyjnych w czasie ferii zimowych przez TOK 
------------------------------------------------------------------- 
  c) zorganizowanie 2- tygodniowych zajęć  

rekreacyjnych w czasie wakacji przez GZS,   
------------------------------------------------------------------- 
  d) zorganizowanie 2- tygodniowych zajęć  

rekreacyjnych w czasie wakacji przez TOK,  
-------------------------------------------------------------------- 
e) zakup sprzętu sportowego i organizacja działań 

sportowo rekreacyjnych na boisku Orlik i hali 
sportowej, 

----------------------------------------------------------------- 
f) inne działania zgłoszone w trakcie roku, 
 

-------------------------------------------------------------------- 
6. wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych dla 

dzieci młodzieży i dorosłych promujących zdrowy 
styl życia. 

------------------------------------------------------------------- 
7. zakup i dystrybucja materiałów informacyjno- 

edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i 
przemocy, 

 
 

 
 
 
 

 
I kw. 

 
---------------------- 

 
I kw. 

----------------------- 
 

III kw. 
----------------------- 

 
III kw. 

---------------------- 
 

praca ciągła 
 

----------------------- 
praca ciągła 

 
---------------------- 

praca ciągła 
 
 

---------------------- 
praca ciągła 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dyrektor GZS 
Pracownik Urzędu Gminy 
------------------------------------ 
Dyrektor TOK 
Pracownik Urzędu Gminy 
------------------------------------ 
Dyrektor GZS 
Pracownik Urzędu Gminy 
------------------------------------ 
Dyrektor TOK 
Pracownik Urzędu Gminy 
------------------------------------ 
 
Inspektor ds. Sportu 
 
------------------------------------ 
Pracownik Urzędu Gminy 
 
------------------------------------ 
Pracownik Urzędu Gminy 
 
 
------------------------------------ 
Pracownik Urzędu Gminy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 000,00 
-------------- 

 
3 000,00 

-------------- 
 

4 500,00 
-------------- 

4 500,00 
 

-------------- 
 

4 000,00 
 

-------------- 
2 000,00 

 
-------------- 

4 000,00 
 
 

-------------- 
1 000,00 
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8.Prowadzenie edukacji publicznej  w zakresie 

problematyki alkoholowej, w tym: 
 

a) udział w kampanii społecznej pt. „Zachowaj 
trzeźwy umysł 2012” oraz „Odpowiedzialny 
kierowca 2012”. 

-------------------------------------------------------------------- 
b) Prenumerata i zakup specjalistycznych 

czasopism („ Świat problemów”, „Adwokat 
rodzinny”, „Terapia uzależnienia i 
współuzależnienia”) 

-------------------------------------------------------------------- 
 
9.Nawiązanie współpracy z placówkami służby zdrowia 
w  zakresie wdrażania do podstawowej opieki 
zdrowotnej programów wczesnego rozpoznawania i 
interwencji (WRKI) wobec osób pijących alkohol 
ryzykownie i szkodliwie. 
 

 
 
 

 
 
praca ciągła 
 
----------------------- 
 
    IV kw. 
 
 
----------------------- 
    
 praca ciągła 

 
 
 
 
Dyrektor ZS, Dyrektor GZS 
Pracownik Urzędu Gminy 
 
------------------------------------ 
Pracownik Urzędu Gminy 
 
 
 
------------------------------------ 
 
GKRPA, 
Pracownik Urzędu Gminy 

 
 
 
 
 

3 800,00 
 

-------------- 
1 600,00 

 
 
 

-------------- 
    
 

---- 

 
4.   Wspomaganie 

działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych; 

 
 
 
 
 
 

 
1. Wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń i  
społeczności lokalnych w realizacji poszczególnych 
zadań gminnego programu w zakresie promowania 
zdrowego stylu życia  (np. zawody sportowe,  festyny, 
imprezy okolicznościowe, itp.), 
------------------------------------------------------------------- 
2.Wspieranie działań na rzecz częstszego podejmowania 
   interwencji przez funkcjonariuszy Policji w sytuacji  
   spożywania napojów alkoholowych w miejscach  
   publicznych. 
 
 

 
praca ciągła 

 
 
 
 

----------------------- 
praca ciągła 

 
Wójt Gminy, 
Pracownik Urzędu Gminy 

 
 

 
------------------------------------ 
Wójt Gminy, 
Pracownik Urzędu Gminy 

 

 
10 000,00 

 
 

 
 
-------------- 

 
----- 



Załącznik nr 2 
do Uchwały Rady Gminy Nr  XI/79/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 5

   
55. Udzielanie pomocy 

społecznej osobom 
uzależnionym i rodzinom 
osób uzależnionych 
dotkniętych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym 
i integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym 
tych osób z 
wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu 
socjalnego; 

 

 
1. Zawieranie kontraktów socjalnych, 

 
praca ciągła 

 
Kierownik OPS 

 
---- 

 
6.  Podejmowanie działań 
kontrolnych i 
interwencyjnych w 
przypadku naruszania 
przepisów dotyczących 
promocji, reklamy oraz 
zasad obrotu napojami 
alkoholowymi; 

 
1.Kontrola  punktów sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, 
 
------------------------------------------------------------------- 
2.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem 

przepisów określonych w art. 131 (reklama napojów 
alkoholowych) i 15 (m.in. zakaz sprzedaży napojów 
alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia) ustawy 
oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego. 

-------------------------------------------------------------------- 
3.Przeciwdziałanie naruszeniom spokoju i porządku    
   publicznego przez osoby będące pod wpływem   
   alkoholu w lokalach i imprezach na wolnym  
   powietrzu 
 
 
 

 
raz w roku 

 
 

----------------------- 
 
 
 

wg potrzeb 
 
 

----------------------- 
wg potrzeb 

 
Wójt Gminy lub z jego 
upoważnienia członkowie 
GKRPA 
-------------------------------------- 

 
 

Pracownik Urzędu Gminy, 
Członek GKRPA 
 
 
-------------------------------------- 
Organizatorzy imprez, 
kierownicy lokali 

 
 
 

 
---- 

 
 

----------- 
 

---- 
 
 
 
 

----------- 
---- 
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7.  Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; 

 
1.Kontynuowanie działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
-------------------------------------------------------------------- 
2. Podróże służbowe Pracownika Urzędu Gminy  i 

członków GKRPA dla realizacji Gminnego Programu. 
 

 
praca ciągła 

 
 

----------------------- 
praca ciągła 

 

 
Przewodniczący i Sekretarz 
GKRPA,  
Pracownik Urzędu Gminy 
-------------------------------------- 
Pracownik Urzędu Gminy 
 

 
8 000,00 

 
 

----------- 
 2 000,00 

 
8. Monitoring 

 
1. Identyfikacja i monitorowanie zjawisk związanych z 

alkoholem i przemocą domową, 
 

 
praca ciągła 

 

 
Pracownik Urzędu Gminy, 
GKRPA, Zespół 
Interdyscyplinarny, Dyrektorzy 
placówek oświatowych 

 

 
 

    
100 000,00 
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