
UCHWAŁA  NR XLV/340/06
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 08 lutego 2006 r.

w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na rok 2006".

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15/ ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. 
Dz.U.  z  2001  roku Nr  142  poz.1591  z  późn.  zm.  /  ,  oraz  art.  41 ust.2  i  5  ustawy z  dnia  26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tj. Dz.U. z 
2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. /, Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala co następuje :

§  1

Przyjmuje  się do  realizacji  „Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na rok 2006 " wraz z planem finansowym realizacji  jego zadań ,  stanowiącymi 
załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Pełnomocnika Burmistrza Nowogrodźca ds. uzależnień do :
1. opracowania harmonogramu realizacji  programu, o którym mowa w § 1 wraz z planem 

wydatków na ten cel,
2. składania  Radzie  Miejskiej  w  Nowogrodźcu  półrocznych  sprawozdań z  realizacji 

programu, o którym mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca .

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia   na  tablicach  ogłoszeń Urzędu  Miejskiego  w 
Nowogrodźcu, a nadto podlega ogłoszeniu w sołectwach.

Przewodnicząca Rady

Anna Rosa



Załącznik nr 1 do 
Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
Nr XLV/340/06 z dnia 08 lutego 2006 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I   ROZWIĄZYWYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH

NA ROK   2006

I. ZADANIA PROGRAMU;
1. Zwię  kszenie dost  ę  pno  ś  ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyj  nej dla osób uzale  ż  nionych   
od alkoholu,

● wspieranie działalności Klubu Abstynenta przez finansowanie wynagrodzenia dla opiekuna 
Klubu,

● prowadzenie działalności informacyjno - konsultacyjnej dla uzależnionych od alkoholu,

● prowadzenie grupy wsparcia dla uzależnionych od alkoholu,

● dofinansowanie  uczestnictwa  rodzin  członków  Klubu  Abstynenta  w  Zlocie  Rodzin 
Abstynenckich "Tatry 2005",

● wykonywanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb Komisji ds.RPA,

● wykonywanie  opinii  biegłego  w  przedmiocie  uzależnienia  od  alkoholu  oraz  opinii 
psychiatrycznych dla potrzeb Komisji ds.RPA,

● 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.

2. Udzielanie rodzinom, w których wyst  ę  puj  ą   problemy alkoholowe   ,   pomocy psychologicznej   
i prawnej, a wszczególno  ś  ci ochrony przed przemoc  ą   w rodzinie.  

● finansowanie  realizacji  programu  pomocy  psychologicznej  dla  współuzależnionych  w 
Centrum Profilaktyki Uzależnień w Nowogrodźcu,

● współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem Zarząd w Bolesławcu w celu korzystania w 
razie potrzeby z pokoi dla ofiar przemocy domowej,

● prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.

3.  Prowadzenie  profilaktycznej  dział  alno  ś  ci  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie   
rozwi  ą  zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia  ł  ania narkomanii.  

● realizacja  zadań z  zakresu  narkomanii  zawarta  jest  w  odrębnym  Gminnym  Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii,

● realizacja w Gimnazjum w Nowogrodźcu programu profilaktycznego pt. "Ja , Ty i inni",



● prowadzenie  wczesnej  profilaktyki  uzależnień w  formie  realizacji  programów 
profilaktycznych w szkołach podstawowych,

● prowadzenie działań socjoterapeutycznych w czasie zorganizowanego wypoczynku dzieci i 
młodzieży,

● zakup i zaopatrzenie Centrum Profialktyki Uzależnień , szkół i zakładów opieki zdrowotnej 
w najnowszą specjalistyczną literaturę dotyczącą profilaktyki alkoholowej,

● udział gminy  Nowogrodziec  w  Ogólnopolskiej  Kampanii  Profialktycznej  pt.  "Zachowaj 
Trzeźwy Umysł",

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

● finansowanie  działalności  świetlic  środowiskowych  przy  Szkołach  podstawowych  w 
Godzieszowie, Gościszowie, Czernej, Wykrotach, Zebrzydowej i Gierałtowie.

4. Wspomaganie  dział  alno  ś  ci  instytucji,  stowarzysze  ń   i  osób  fizycznych,  s  ł  u  żą  cej   
rozwi  ą  zywaniu problemów alkoholowych.  

● współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego,

● dofinansowanie  VI  Rodzinnego  Festynu  Trzeźwościowego  organizowanego  przez 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Wykrotach,

● dofinansowanie  zajęć profilaktyczno-opiekuńczych  oraz  półkolonii  dla  dzieci  z  rodzin 
dysfunkcyjnych  organizowanych  w  świetlicy  środowiskowej  w  Wykrotach  przez 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,

● dofinansowanie działalności świetlicy dla dzieci przy Parafii w Tomisławiu,

● dofinansowanie  wypoczynku  zimowego  i  letniego  dzieciom  z  rodzin  dysfunkcyjnych, 
organizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego,

● sfinansowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych organizowanych 
przez Szkołę Podstawową w Godzieszowie,

● dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu, oraz w 
Gimnazjum w Nowogrodźcu,

● finansowanie popołudniowych zajęć sportowych dla  młodzieży odbywających się w sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernej.

5. Podejmowanie interwencji w zwią  zku z naruszeniem przepisów okre  ś  lonych w art.13  1   i 15   
ustawy oraz wyst  ę  powanie przed s  ą  dem w charakterze oskar  ż  yciela 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.

6. 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 pacjentów z gminy Nowogrodziec w 
Powiatowym Centrum Integracji Społecznej, jeżeli takie powstanie.

II. SPOSÓB REALIZACJI.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi część strategii 
integracji  i  polityki  społecznej  gminy  Nowogrodziec.  Prowadzenie  działań związanych  z 
profilaktyką i  rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych  oraz  integracji  społecznej  osób 
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
Urząd  Miejski  w  Nowogrodźcu,  a  osobą merytorycznie  odpowiedzialną za  realizację jest 
Pełnomocnik Burmistrza ds.uzależnień . Jest on również odpowiedzialny za właściwą realizację i 
przygotowanie  preliminarza  wydatków  związanych  z  realizacją.  W  ramach  udzielonych 
pełnomocnictw  współpracował będzie  z  instytucjami  ochrony  zdrowia,  bezpieczeństwa 
publicznego,  wymiaru  sprawiedliwości,  oświaty,  kultury,  wyznaniowymi  stowarzyszeniami  i 
organizacjami  pozarządowymi,  oraz  osobami  fizycznymi  koniecznymi  przy  realizacji 
poszczególnych zadań. Organem doradczym i współpracującym z Pełnomocnikiem ds.uzależnień w 
realizacji Gminnego Programu jest Komisja ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. FINANSOWANIE.
Zadania  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
finansowane  będą ze  środków  pochodzących  z  opłat  za  zezwolenia  na  sprzedaż napojów 
alkoholowych.
Zasady finansowania zadań zawarte zostały w harmonogramie wydatków na rok 2006.
Sposoby finansowania w/wym zadań to: wybór korzystnej oferty, zlecenie wykonania zadania w 
formie umowy lub porozumienia, udzielenie dotacji lub częściowego dofinansowania.
Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds.uzależnień finansowane jest z funduszu płac Urzędu 
Miejskiego.

Ustala się wysokość stawek za podstawowe rodzaje prac:

a) za prelekcje i pogadanki stawka 30 zł/godz.
b) za prowadzenie ćwiczeń profilaktycznych dla dzieci 30 zł/godz.
c) za dyżury interwencyjno-wspierające stawka 35 zł/godz.
d) za prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 11 zł/godz.
e) za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci 20 zł/godz.
f) za  dyżury  interwencyjno-konsultacyjne,  mikroedukacja  dla  uzależnionych  i 

współuzależnionych stawka 20-30 zł/godz.
g) za  przeprowadzenie  wywiadu  środowiskowego  dla  potrzeb  Komisji  ds.Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych stawka 50 zł wywiad, Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji 
ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  zaś ze  środków  Gminnego  Programu 
Profilaktyki.

Zasady wynagradzania czł  onków Komisji:  



Członkom Gminnej Komisji za wykonywane czynności oraz udział w
posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie.
Postawą do naliczenia jest kwota bazowa określona  w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej  sferze  budżetowej  /Dz.  U.  Nr  110  poz.1255  i  z  2000  r.  Nr  119 
poz.239/.
Wynagrodzenie naliczane będzie wg. następujących zasad;

1. Za wykonywane czynności przez Przewodniczącego Komisji - 15 % kwoty bazowej brutto 
miesięcznie.

2. Za wykonywanie czynności przez Z-cę Przewodniczacego-Sekretarza-15% kwoty bazowej 
brutto miesięcznie.

3. Za udział w posiedzeniach pozostałych członków Komisji - 5 % kwoty bazowej brutto za 
każde posiedzenie.

Program opracowała:
Ewa Szczepańska
Pełnomocnik Burmistrza ds.uzależnień



Załącznik nr 2 
do Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
nr XLV/340/06 z dnia 08 lutego 2006 r.

PLAN   FINANSOWY
REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTRYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH
W ROKU 2006

Zadania:                                                                           Koszt realizacji
I. Zadania realizowane przez Peł  nomocnika ds.uzale  ż  nie  ń  :  
l.W ramach pracy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy,
a.działalność informacyjno-konsultacyjna dla uzależnionych od alkoholu,
działalność Klubu Abstynenta                                                                                 8 800,00 zł
b.wspierające działania psychologiczne dla współuzależnionych                               3 000,00 zł
c.dofinansowanie udziału członków KA Zlocie Rodzin Abstyn.                               1 000,00 zł

2.   Delegacje  i  szkolenia  członków  Komisji  Alkoholowej,  Pełnomocnika  ds Uzależnień , 
nauczycieli, pedagogów, wychowawców świetlic.                                                   8 000,00 zł

3.  Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci:
- dofinansowanie ferii zimowych organizowanych dla dzieci
   w Szkole Podst. w Nowogrodźcu                                                                       1 500,00 zł
-  koszty kolonii w Godzieszowie dla 80 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych                26 000,00 zł

4.  Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe
/ wypoczynek dzieci, prowadzenie świetlic , zajęcia sportowe, festyny /                11 000,00 zł

5. Realizacja w szkołach programów profilaktycznych i zakup spektakli teatralnych
                                                                                                                             9 600,00 zł
6. Finansowanie świetlic środowiskowych w tym :
świetlica środowiskowa w Szk.Podst. W Gościszowie ;                                       8 000,00 zł
     - wynagrodzenie opiekuna świetlicy  - 7 000,00 zł, 
     - materiały                                        - 1 000,00 zł

świetlica środowiskowa w Szk.Podst. w Czernej;                                               7 000,00 zł
     - wynagrodzenia opiekunów             - 6 000,00 zł
     - materiały                                        - 1 000,00 zł

świetlica środowiskowa w Szk.Podst.w Godzieszowie :                                      7 200,00 zł
     - wynagrodzenie opiekunów             - 6 600,00 zł
     - materiały                                           - 600,00 zł,

świetlica środowiskowa w Szkole Podst. w Gierałtowic                                     7 000,00 zł
     - wynagrodzenia opiekunów             - 6 000,00 zł
     - materiały i gry                                - 1 000,00 zł

świetlica środowiskowa w Szk.Podst. w Zebrzydowej                                      7 000,00 zł
     - wynagrodzenia opiekunów                 - 6 000,00 zł
     - materiały, gry                                     - 1 000,00 zł

świetlica środowiskowa w Szkole Podst. W Wykrotach                                   6 000,00 zł



     - wynagrodzenia opiekunów                -3 500,00 zł
     - materiały, sprzęt sportowy               - 2 500,00 zł

świetlica środowiskowa w Tomisławiu:                                                             1 000,00 zł
   -materiały do realizacji programów, środki czystości -

7. Opał i energia do świetlicy w Wykrotach                                                      2 300,00 zł

8. Czynsz za pomieszczenia Centrum Profilaktyki                                              6 200,00 zł

9. Opłaty pocztowe i telefoniczne .                                                                    3 000,00 zł

10.Materiały piśmienne , czasopisma, broszury plaktaty.                                    4 500,00 zł

11. Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             6 000,00 zł

12.Finansowanie zadań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii                       10 000,00 zł

Razem                                                                              144 100.00 zl

Gminna Komisja ds.Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
1.  Wynagrodzenia Komisji ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych      2 600,00 zł
2.  Sporządzanie Wywiadów środowiskowych dla potrzeb Komisji                2 000,00 zł
3.  Badania pacjentów -opinie biegłego od uzależnień                                   10 000,00 zł
4. Wynagrodzenie dla przewodniczącego i sekretarza                                     6 300,00 zł
Razem________________                                                                        20 900,00 zł 

Razem planowane środki w roku 2006                                                  165 000,00 zł
Sporządziła: Ewa Szczepańska Pełnomocnik Burmistrza ds.uzależnień


