
Załącznik nr 2 
do Uchwały Rady Gminy Nr  XXXII/194/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 1 

 
Preliminarz wydatków i harmonogram  działań  z  zakresu  profilaktyki  i  rozwiązywania  

problemów alkoholowych w  ramach  zadań  własnych  na  2014 rok 
 
 
Lp. Nazwa zadania Sposób realizacji Koszty realizacji 

 
  1 000,00  

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, z środków OPS, kosztów zakupu środków 
farmakologicznych i kosztów dojazdu na leczenie 
osób znajdujących się w trudnych warunkach 
materialnych. 
 
4. Współpraca z placówkami służby zdrowia w 
zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych 
oraz dzieci z rodzin alkoholowych. 
 

 

 
2. 

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

 
1. Budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji 
w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi – 
współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, wymiarem 
sprawiedliwości oraz placówkami oświatowymi . 
 
2.Wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w 
zakresie  pomocy dziecku  i rodzinie z problemem  
alkoholowym. 
 
3.Wpółdziałanie GKRPA, OPS, ZI i Komisariatu 
Policji  Niemodlinie w ramach procedury interwencji 
przeciw przemocy domowej „Niebieska  karta”. 
 
4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w zakresie:  
a) prowadzenia rozmów z osobami uzależnionymi od 
alkoholu i ich rodzinami , 
b) kierowania na badania w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu do lekarza biegłego 
c) wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia 
leczenia  odwykowego. 
 
5.Prowadzenie edukacji w zakresie 
interdyscyplinarnej współpracy służb, w tym m.in. 
opracowanie i przygotowanie materiałów 
informacyjnych nt. istniejącej bazy placówek 
pomocowych oraz zatrudnionej w nim kadry 
(informatory, ulotki). 
 

11 800,00 
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6.Organizacja i dofinansowanie kolonii z programem 
profilaktycznym i socjoterapeutycznym dla dzieci z 
rodzin z problemem alkoholowym.  Współdziałanie 
w tym zakresie z OPS , GKRPA i  Gminnym 
Zespołem Szkół. 
 

 
 

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”. 
 
2.Szkolenia , kursy i warsztaty służące podniesieniu 
kompetencji z zakresu zagadnień związanych z 
uzależnieniami, przeciwdziałaniem przemocy w 
rodzinie i w zakresie działań profilaktycznych. 
 
3. Podejmowanie działań edukacyjnych 
skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych mających na celu ograniczanie 
dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie 
zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku 
życia. 
 

   4.Wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych promujących zdrowy 
styl życia. 

 
5.Tworzenie możliwości i  uczenie alternatywnych   
form spędzania wolnego czasu przez dzieci i 
młodzież w tym wspieranie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, (także w czasie wakacji i ferii).  
 
6. Prowadzenie edukacji publicznej  w zakresie 
profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia, w tym  
udział w kampaniach: Zachowaj trzeźwy umysł”, 
„Odpowiedzialny kierowca” oraz „Postaw na 
rodzinę”. 
 
7. Organizacja miejsc aktywnych form spędzania 
czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych (kluby, 
świetlice, place zabaw i rekreacji). 
 
8. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci pod 
hasłem „Zorganizuj  dzieciom wakacje na wsi”. 
 
9. Prowadzenie pozaszkolnych zajęć o charakterze 
opiekuńczo wychowawczym dla dzieci i młodzieży 
w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Tułowice. 
 
10. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – 
edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, 
w tym prenumerata prasy specjalistycznej. 
 
 

68 600,00 
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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 i alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego. 
 
2.Wspieranie działań na rzecz częstszego 
podejmowania   interwencji przez funkcjonariuszy 
Policji w sytuacji  spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych. 
 
 

3 000,00 

 
5. 

P  
Po 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. 13 1 

(reklama napojów alkoholowych) i 15 (m.in. zakaz 
sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 
18 roku życia) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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. 
 

 

 
6. 
 
 

 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
 
 

 
1.Kontynuowanie i finansowanie pracy i działalności 
Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych. 
 
2. Identyfikacja i monitorowanie zjawisk związanych 
z alkoholem i przemocą domową. 

 
 

12 000,00 

  
RAZEM                                  96 400,00 
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