
UCHWAŁA NR XXXI/218/16
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2016.446) oraz art. 4¹ ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.2016.487) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017”, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/218/16

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 19 grudnia 2016 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017

Problemy wynikające z nadmiernego spożywania alkoholu mają duże znaczenie dla społeczności lokalnych 
z uwagi na społeczne i ekonomiczne koszty. Na szkody związane z alkoholem narażony jest każdy człowiek, 
niezależnie od tego, czy spożywa alkohol czy jest abstynentem. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest zadaniem własnym gminy, gdyż posiada ona najdokładniejszą 
wiedzę o rozmiarach problemu na poziomie lokalnym. Ustawodawca nałożył na gminę konieczność 
podejmowania środków zaradczych oraz naprawczych. Działania podejmowane przez nią w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych są zaadresowane do wszystkich jej mieszkańców – nie tylko tych, 
którzy spożywają alkohol.

Podstawą prawną do działania w tym zakresie jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa dodatkowo zabezpiecza również środki finansowe na 
realizację programu, które pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego realizuje się działania na szczeblu lokalnym jest Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Miejską. 
Stanowi on katalog zadań, jakie organ stanowiący gminy postawił sobie do realizacji w przedmiotowym 
zakresie.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 ma 
służyć zapobieganiu występowania nowych przypadków problemów alkoholowych, minimalizowaniu już 
istniejących, ograniczeniu rozmiarów narastania problemów alkoholowych, a także zapobieganiu przemocy 
w rodzinie wynikającej z nadużywania alkoholu.

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 powstał w oparciu 
o:

1) ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 
Dz.U.2016.487);

2) uchwałę nr 35/2011 Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Narodowego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 (RM 111-24-11);

3) uchwałę nr XI/69/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Gminy Nowogrodziec na lata 2011 – 2020;

4) Program współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

§ 2. Program określa cele, zadania oraz podmioty, z którymi Gmina Nowogrodziec współpracuje w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Cele Programu

§ 3. 1. Podstawowym celem Programu jest ograniczanie spożywania alkoholu oraz związanych z tym 
zjawiskiem problemów.

2. Cele szczegółowe programu:

1) zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Nowogrodziec o szkodliwości spożywania alkoholu;

2) wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używaniu 
alkoholu;
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3) zmniejszanie rozmiaru szkód spowodowanych przez alkohol poprzez wspieranie osób i rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym;

4) promocja zdrowego, wolnego od alkoholu stylu życia;

5) zwiększenie dostępności do alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci   i młodzieży;

6) zapobieganie inicjacjom spożycia alkoholu wśród młodzieży szkolnej;

7) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed zjawiskiem przemocy w rodzinie;

8) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  w zakresie 
rozwiązywania problemów uzależnień;

9) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych;

10) zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z ryzykownym spożywaniem alkoholu zwłaszcza 
w środowisku dzieci i młodzieży;

11) zmniejszanie uciążliwości w życiu rodzinnym spowodowanych nadużywaniem alkoholu;

12) zapobieganie naruszeniom prawa w handlu napojami alkoholowymi (reklama, sprzedaż nieletnimi 
nietrzeźwym, nietrzeźwość w zakładzie pracy, nielegalna produkcja i handel);

13) ograniczanie podaży poprzez zmniejszenie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy 
Nowogrodziec;

14) promowanie właściwych postaw społecznych w działaniach związanych z zapobieganiem uzależnieniom od 
alkoholu.

Współpraca z osobami i instytucjami na poziomie lokalnym

§ 4. 1. Współpraca różnych instytucji sprawia, że oferta pomocy każdej z nich staje się bardziej dostępna. 
Łatwiej jest ją dopasować do potrzeb indywidualnego klienta. Nawiązanie sieci powiązań współpracy 
z instytucjami lokalnymi jest korzystne dla całej społeczności przyczyniając się do ogólnej poprawy organizacji 
życia społecznego.

2. Gmina Nowogrodziec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych współpracuje z:

1) Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2) Punktem Konsultacyjno - Informacyjnym w Nowogrodźcu (dyżury interwencyjno-wspierające oraz 
mikroedukacja);

3) Punktem pomocy psychologicznej;

4) innymi punktami konsultacyjnych m.in.  np. punkty logopedyczne;

5) Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

6) Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

7) placówkami oświatowo – wychowawczymi;

8)Policją;

Strażą Miejską;

Sądem Rejonowym;

Prokuraturą Rejonową;

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

Klubem Abstynenta „Czujność”;

Grupą AA;

organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się profilaktyką alkoholową;

rodzicami, rodziną, opiekunami prawnymi.
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Monitoring i ewaluacja

§ 5. Stałe monitorowanie sytuacji w zakresie używania i eksperymentowania z alkoholem dostarcza podstaw do 
planowania działań profilaktycznych oraz przesłanek do oceny ich skuteczności.

Monitorowanie stanu problemów alkoholowych na terenie gminy Nowogrodziec będzie odbywało się 
poprzez:

zbieranie danych statystycznych,

prowadzenie badań ankietowych dotyczących skali zjawiska w rytmie gwarantującym uzyskanie wyników 
porównawczych w czasie,

analiza uzyskanych danych, opracowanie wniosków i priorytetów do dalszej pracy.

Zadania służące realizacji Programu dla osiągnięcia wskazanych celów

§ 6. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

finansowanie udziału w szkoleniach przygotowujących do pracy terapeutycznej i profilaktycznej dla osób 
realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

wspieranie działalności Klubu Abstynenta przez finansowanie wynagrodzenia dla jego opiekuna;

ułatwianie osobom uzależnionym od alkoholu warunków pierwszego kontaktu;

prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin;

prowadzenie grupy wsparcia dla uzależnionych od alkoholu;

dofinansowanie uczestnictwa członków i rodzin członków Klubu Abstynenta w warsztatach, zlotach oraz 
obozach terapeutycznych;

wykonywanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych;

wykonywanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opinii psychiatrycznych dla 
potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osób uzależnionych od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;

prowadzenie stałego systemu informacji na temat podejmowanych działań i dostępnych formach pomocy;

prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych:

do podstawowych zadań  Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego należy:

motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzorca 
picia,

motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii 
w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,

udzielanie informacji o chorobie alkoholowej i możliwościach jej leczenia,

organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, prowadzenie oddziaływań 
motywujących do podjęcia terapii,

udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej i prawnej,

doradztwo osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy,

informowanie o instytucjach, organizacjach i ruchach samopomocowych działających na rzecz profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych,

utrzymywanie kontaktu z osobami uczestniczącymi w programach terapii uzależnienia, korzystającymi 
z dofinansowania udziału w nich ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
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organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz innych form doskonalenia przydatnych w pracy profilaktycznej 
dla osób uczestniczących w realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych;

zakres finansowania działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dotyczy:

wynagrodzenia osób pełniących dyżury w Punkcie według jego harmonogramu i stawek określonych 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

zakupu materiałów i środków informacyjnych, dydaktycznych, papierniczo-biurowych oraz sprzętu 
niezbędnego do prowadzenia  i dokumentowania pracy Punktu,

dofinansowania udziału w szkoleniach i kursach osób wykonujących zadania zlecone w Punkcie, w zakresie 
doskonalenia metod pracy z osobami uzależnionymi, ofiarami przemocy lub profilaktyki.

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

finansowanie realizacji programu pomocy psychologicznej dla współuzależnionych;

prowadzenie i finansowanie działalności punktów pomocy psychologicznej m.in. dla dzieci i młodzieży 
zagrożonych patologią społeczną;

prowadzenie i finansowanie punktów konsultacyjnych m.in. dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią 
społeczną ( np. punkty logopedyczne itp.);

rozwój systemu przeciwdziałania przemocy poprzez współpracę z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 2;

prowadzenie poradnictwa i organizowanie pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dla ofiar przemocy 
w rodzinie;

prowadzenie analizy stanu wdrożenia procedury: „Niebieskiej Karty” przez Komisariat Policji, 
wykorzystywanie tych danych w trakcie prowadzenia czynności zmierzających do skierowania na leczenie 
odwykowe osób nadużywających alkohol;

współpraca z Poradnią Alkoholową w Bolesławcu;

prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych;

wdrażanie programów terapeutycznych dla ofiar przemocy;

zakup specjalistycznej literatury dotyczącej przemocy w rodzinie.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych:

prowadzenie wczesnej profilaktyki uzależnień w formie realizacji programów profilaktycznych w szkołach 
podstawowych i gimnazjach dla uczniów i nauczycieli;

prowadzenie działań socjoterapeutycznych w czasie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży;

zakup i zaopatrzenie różnych adresatów w najnowszą specjalistyczną literaturę, dotyczącą profilaktyki 
alkoholowej: młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia, pracowników pomocy społecznej, 
nauczycieli, rodziców, policjantów, klientów punktu konsultacyjno-informacyjnego, kierowców itp.;

udział gminy Nowogrodziec w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych;

dofinansowanie programów profilaktycznych z uwzględnieniem programów zaadresowanych do rodziców 
w zakresie podnoszenia ich kompetencji wychowawczych oraz sprzedawców w zakresie odpowiedzialności 
prawnej i etycznej związanej z handlem alkoholem;

współpraca z regionalnymi mediami w celu przekazywania informacji o prowadzonych działaniach 
profilaktycznych promujących zdrowy styl życia;

dofinansowanie działalności klubów młodzieżowych;

finansowanie działalności świetlic środowiskowych działających na terenie gminy Nowogrodziec:

świetlice działają w danej miejscowości dla danej społeczności z uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 
w których prowadzone są zajęcia z zakresu profilaktyki,
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świetlice mogą prowadzić swoją działalność w miarę możliwości w szkołach, świetlicach wiejskich, innych 
miejscach do tego przystosowanych - pomieszczenia przeznaczone na działalność świetlic, stanowiące własność 
gminy, używane są nieodpłatnie,

zajęcia mogą przybierać formy:

otwartych pracowni komputerowych,

standardowych zajęć w świetlicy,

otwartych sal gimnastycznych,

otwartych bibliotek,

zajęć w terenie,

zajęć sportowych: siatkarskie, koszykarskie, lekkoatletyka, baseny, itp.,

zajęć kulturowych.

świetlice mogą organizować pomoc dla rodziców w postaci dyżurów pełnionych przez specjalistów 
zajmujących się problematyką uzależnień, ale również doraźną pomocą wychowawczą i dydaktyczną,

prowadzenie zajęć profilaktycznych obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień według 
autorskich opracowań w szkołach i innych placówkach instytucjonalnych oraz w porozumieniu z organizacjami 
pozarządowymi w formie kompleksowych programów lub wyodrębnionych zajęć, w tym:

zajęć opiekuńczo - wychowawczych, aktywizujących, ukierunkowanych na organizację alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzież, zmniejszających ryzyko kontaktu z substancjami 
psychoaktywnymi,

grupowych zajęć profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dotyczących kształtowania i utrwalania 
wyodrębnionych umiejętności psychologicznych, podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacji kontaktu 
z substancjami psychoaktywnymi, radzenia sobie z presją grupową, rozwijania postaw i zachowań 
prozdrowotnych oraz dostarczających informacji koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju,

zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania 
społecznego, zaburzenia zachowania, trudności w adaptacji emocjonalnej w szczególności stanowiących skutek 
dysfunkcjonalności rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,

realizacja programów profilaktycznych obejmujących inne niż populacja dzieci i młodzieży środowiska, 
w tym szczególnie rodziców, a także nauczycieli i wychowawców,

organizacja i dofinansowanie szkoleń doskonalących lub kwalifikacyjnych dla osób prowadzących zajęcia 
profilaktyczne i terapeutyczne w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych przy 
realizacji działań profilaktycznych,

współorganizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktycznych - 
te formy działań posiadać muszą opracowany, merytoryczny program pracy profilaktyczno-terapeutycznej lub 
opiekuńczo-wychowawczej,

prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
wychowawczo-opiekuńczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych,

organizacja i dofinansowanie innych form działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych, w tym 
widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych środowiskowych imprez 
profilaktycznych, odbywających się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia, trzeźwość, 
abstynencję, integrujących społeczność lokalną, a w szczególności rodziny,

rozbudowa systemu monitoringu w placówkach oświatowych zgłaszających uzasadnione zapotrzebowanie,

organizacja lokalnych i włączanie się w ponadregionalne profilaktyczne kampanie edukacyjne 
uwzględniające problematykę uzależnień, zapobiegania agresji i przemocy.

Wspomaganie działalności instytucji, dofinansowanie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób 
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

integracja środowisk abstynenckich, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii 
i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienie;
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współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych, środowisk młodzieżowych i innych podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego, stawiających sobie za cel ograniczenie rozmiarów zjawiska 
związanego z alkoholem, osobom niepełnoletnim oraz promowanie trzeźwości i abstynencji wśród społeczności 
lokalnej;

promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości poprzez propagowanie pozytywnych wzorów zachowań, 
w tym umiejętności spędzania wolnego czasu i radzenia sobie z problemami życia codziennego;

spotkania informacyjne o problemie uzależnienia integrujące w tym zakresie lokalną społeczność;

edukacja publiczna w zakresie profilaktyki;

dofinansowanie rodzinnych festynów trzeźwości;

dofinansowanie turniejów sportowych, olimpiad sportowych;

dofinansowanie zajęć profilaktyczno-opiekuńczych, półkolonii i ferii zimowych dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych;

dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego z elementami profilaktyki, kolonii profilaktycznych, 
obozów, zlotów dla dzieci i młodzieży;

finansowanie popołudniowych zajęć w salach gimnastycznych, dojazdu dzieci i młodzieży z innych 
miejscowości;

finansowanie popołudniowych zajęć na basenie oraz dojazdu dzieci i młodzieży (instruktor, wstęp, transport);

finansowanie wynagrodzenia dla trenerów środowiskowych;

dofinansowanie szkoleń i warsztatów profilaktycznych.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i art. 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego:

powołanie specjalnej Komisji Kontroli przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości;

w razie potrzeby występowanie członków Komisji Kontroli przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego:

ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych brak możliwości tworzenia w gminie Centrum 
Integracji Społecznej w pełnym rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

zadanie to realizowane będzie w formie finansowania udziału osób z gminy Nowogrodziec w Powiatowym 
Centrum Integracji Społecznej, jeżeli takie powstanie.

Inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów 
Alkoholowych:

organizowanie i finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje, doskonalących umiejętności dla 
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i innych osób odpowiedzialnych za 
wdrażanie profilaktyki na terenie gminy Nowogrodziec;

prowadzenie kontroli przestrzegania zasad organizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
i prowadzenie sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz, w uzasadnionych przypadkach, zmniejszenie ilości tych punktów;

sfinansowanie paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych ze środowisk zagrożonych patologią;

wykonanie szczegółowej diagnozy społecznej problemów związanych z zażywaniem substancji 
psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie,

.

Finansowanie

§ 7. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowane będą 
ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w danym roku określa uchwała 
budżetowa gminy.

Ustala się wysokość stawek za podstawowe rodzaje prac:

za prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych (półkolonie, zimowiska, wypoczynek letni itp.) - do 
13,00 zł/godz.,

za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych - do 13,00 zł/godz.,

za dyżury interwencyjno-wspierające oraz mikroedukację dla uzależnionych i współuzależnionych - do 35,00 
zł/godz.,

za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – do 60,00 zł/wywiad.

Członkom Gminnej Komisji za wykonywane czynności administracyjnych,  kontrolnych oraz udział 
w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie. Podstawą do naliczenia jest kwota bazowa określona w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 2015 r. Nr 79, poz. 431). Wynagrodzenie naliczane będzie według następujących zasad:

za wykonywane czynności przez Przewodniczącego Komisji - 16 % kwoty bazowej brutto miesięcznie,

za wykonywanie czynności przez Zastępcę Przewodniczącego - Sekretarza- 16 % kwoty bazowej brutto 
miesięcznie,

za udział w posiedzeniach pozostałych członków Komisji - 6 % kwoty bazowej brutto za każde posiedzenie 
lub czynności kontrolne.

Okres realizacji

§ 8. Okres realizacji programu wynosi od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Sposób realizacji

§ 9. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Burmistrz 
Nowogrodźca.

Głównym organem doradczym i współpracującym w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Za przygotowanie preliminarza wydatków związanych z realizacją Programu oraz realizację Programu 
odpowiada Wydział Spraw Społecznych.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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