
UCHWAŁA NR 361/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r.,  
poz. 559),  art. 41 ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r., poz. 1119 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r. poz. 2050 z późn. zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Przemęt. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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                   Załącznik do uchwały nr 361/2022 

                   Rady Gminy Przemęt 

                                                                                              z dnia 28 marca 2022 r. 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. 

I. WPROWADZENIE  

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań 

własnych gminy, w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

narkomanii, uzależnień behawioralnych. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 

1982 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) nakłada na samorząd lokalny obowiązek 

uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii oraz zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom 

behawioralnym, w celu minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających  

z nadużywania alkoholu , narkotyków i uzależnień od zachowań. 

W szczególności zadania te obejmują:  

 1)  zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla 

osób    uzależnionych od alkoholu; 

 2) udzielanie rodzinom, w szczególności w których występują problemy alkoholowe 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą            

w rodzinie; 

 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie    

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii                                

oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych; 

  4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej      

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

  5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  w art. 131        

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

2. Głównymi założeniami Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 jest kontynuacja 

dotychczas podejmowanych działań, dalszy ich rozwój, podejmowanie takich, które 

prowadzone systematycznie spowodują zmniejszenie szeroko rozumianych negatywnych 

zjawisk spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych 

oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. 

3. Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 inicjowane lub 

opiniowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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powoływaną zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt, która działa w składzie co najmniej 

dwuosobowym. 

4. Postanowienia ogólne: 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1) Programie – należy przez to rozumieć Gminny Program Profilaktyki                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

lata 2022-2025,  

2) Gminna Komisja – należy przez to rozumieć Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

II. CELE PROGRAMU 

1. Głównym celem programu jest ograniczenie występowania problemów wynikających                

z używania napojów alkoholowych, narkotyków bądź innych substancji psychoaktywnych       

i uzależnień behawioralnych oraz związanych z nimi szkód zdrowotnych  

i społecznych na terenie Gminy Przemęt. 

2. Cele operacyjne programu: 

1) zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych; 

2) ograniczenie używania alkoholu i narkotyków oraz zmiana struktury spożycia napojów 

alkoholowych poprzez działania wychowawcze i profilaktyczne; 

3) wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci             

i młodzieży, opartych o kształtowanie właściwych postaw i wartości; 

4) wspieranie skutecznych procedur kontroli społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób uzależnionych, 

5) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych                  

z używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz uzależnieniami behawioralnymi, 

6) zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, 

7) wspieranie działań szkół, instytucji, środowisk abstynenckich kreujących właściwe 

wzorce i popularyzację zdrowego stylu życia, 

8) promowanie właściwych postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania  

problemów alkoholowych, przeciwdziałania zjawisku narkomanii i uzależnieniom  

behawioralnym. 

III. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych, realizowane 

poprzez:  
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1)  prowadzenie terapii z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, motywowanie  ich 

do leczenia oraz stworzenie odpowiednich warunków dających osobom uzależnionym od 

możliwość: 

a) korzystanie z pomocy psychologa w zakresie pomocy psychologicznej obejmującej 

działania terapeutyczne, profilaktykę w zakresie uzależnień oraz pomoc rodzinie         

w sytuacji kryzysu, 

b) udział w zajęciach terapii uzależnienia i współuzależnienia dla mieszkańców gminy, 

co pozwoli: 

- zachować trwałą abstynencję, 

- poprawić zdrowie psychiczne i fizyczne, 

- nabyć  umiejętności  potrzebne   do  rozwiązywania  problemów emocjonalnych oraz 

wzbogacać rozwój osobisty. 

c)  dostęp do pełnej, wyczerpującej informacji o sposobie i możliwościach   podjęcia 

leczenia oraz uzyskania pomocy psychologicznej i prawnej poprzez telefon zaufania. 

2)  prowadzenie terapii dla młodzieży używających alkoholu, substancji psychoaktywnych 

poprzez: 

a)  finansowanie dodatkowych szkoleń dla pracowników lecznictwa odwykowego, 

b) finansowanie zajęć terapeutycznych i poza terapeutycznych dla młodzieży i ich    

rodziców/opiekunów prowadzonych w ramach programu leczniczego – pod 

warunkiem, że zajęcia te nie są finansowane przez płatnika publicznego NFZ, 

c) finansowanie doposażenia placówek na potrzeby prowadzenia programów 

młodzieżowych. 

3) doposażanie placówek lecznictwa odwykowego w niezbędne do prawidłowego działania 

sprzęty. 

4)  finansowe wspieranie realizacji programów terapii dla ofiar przemocy domowej  oraz 

programów terapii dla sprawców przemocy domowej, a także wyposażanie biblioteczek 

placówek w publikacje o tematyce przemocy oraz zadbanie o przeszkolenie w tym 

kierunku wybranych pracowników lecznictwa odwykowego. 

5)  podnoszenie motywacji do podjęcia leczenia odwykowego i udzielanie wsparcia poprzez 

możliwości skorzystania z punktu konsultacyjnego udzielającego wsparcia w różnych 

kategoriach problemów przez wykwalifikowanego specjalistę do spraw rodziny oraz 

specjalistę uzależnień. 

6) finansowanie punktu konsultacyjnego działającego na terenie gminy, do którego zadań 

należą: 

a) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do 

podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do 

leczenia specjalistycznego, 

b) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do 

zmiany szkodliwego wzoru picia, 
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c) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 

d)  rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia                    

i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

e) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 

f) gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy                        

i  kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być 

włączone  w systemową pomoc dla rodziny, 

7) utworzenie grupy wsparcia lub grupy samopomocowej AA udzielającej wsparcia po 

zakończonym leczeniu w placówce odwykowej, 

8) dofinansowywanie programów profilaktycznych psychoterapii grupowej                           

i indywidualnej (grupy AA, poradnie zdrowia psychicznego i terapii uzależnień, ośrodki 

interwencji kryzysowej), 

9) dofinansowywanie szkoleń terapeutów odbywających się w ramach podnoszenia  

kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego, a zwłaszcza szkoleń  

obligatoryjnych w ramach „Programu uzyskania kwalifikacji zawodowych przez osoby 

prowadzące terapię uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w zakładach lecznictwa 

odwykowego”, 

10) finansowanie szkoleń pracowników i członków Gminnej Komisji z zakresu 

rozpoznawania problemów wynikających z uzależnienia alkoholowego, narkotykowego  

i behawioralnego, motywowania osób spożywających alkohol szkodliwie do 

ograniczenia picia, zaś osób uzależnionych do podejmowania leczenia odwykowego, a 

także wspierania abstynencji osób, które ukończyły terapię  w placówkach leczenia 

uzależnień  i powróciły do swoich placówek opiekuńczych. 

2.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu, 

narkotyków i behawioralne pomocy   psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie, realizowane poprzez: 

1) świadczenie pomocy dla dorosłych członków rodzin z problemami alkoholowymi, 

narkotykowymi i behawioralnymi    poprzez  wskazanie   im   możliwości  wzięcia   

udziału w terapii, 

2) świadczenie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z ww. rodzin              

poprzez zintegrowanie działań instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie, 

takich jak: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, 

sądy rodzinne, policja, punkty interwencji kryzysowej, świetlice socjoterapeutyczne, 

gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Do zadań gminy w zakresie 

udzielania pomocy psychologicznej w szczególności dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym należy w szczególności: 

a) tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczych dla dzieci, jak 

również finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających na te zajęcia, 

b) finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci            

w szczególności  z rodzin, w których występują uzależnienia, 
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c) finansowanie obozów socjoterapeutycznych w szczególności dla dzieci z rodzin           

z problemem uzależnienia, 

d) finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych w placówkach pomocy        

w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia, 

e) organizowanie i finansowanie superwizji dla pracowników placówek udzielających 

pomocy, 

f) dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy  z dziećmi     

w szczególności z rodzin z problemem uzależnienia oraz w zakresie prowadzenia 

zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla pedagogów, psychologów, 

nauczycieli, którzy są zatrudnieni w tego typu placówkach lub deklarują gotowość 

podjęcia tego typu pracy,  

g) organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji dotyczących tematyki  

profilaktyki alkoholowej, narkomanii i uzależnień behawioralnych 

h) organizowanie i finansowanie zajęć dla rodziców mające na celu podniesienie ich 

kompetencji wychowawczych, 

3)  wspieranie rodzin borykających się uzależnieniami poprzez objęcie dziecka działaniami 

wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi realizowanymi w świetlicach – 

opiekuńczych, placówkach wsparcia dziennego, 

4) dążenie do stworzenia pełnej, kompleksowej i profesjonalnej oferty służącej pomocy 

ofiarom przemocy domowej: 

a) uruchomienie i finansowanie miejsc pomocy osobom doznającym przemocy (punktów 

konsultacyjnych, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia), 

b) prowadzenie i finansowanie grup wsparcia i grup terapeutycznych, realizacja 

programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

c) realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

d) tworzenie i finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dzieciom krzywdzonym, 

e) prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej służącej upowszechnianiu 

informacji na temat możliwości uzyskania pomocy na terenie gminy, 

5)   współdziałanie z Urzędem Pracy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz   miejscowymi 

zakładami pracy  w celu organizowania jak największej ilości miejsc pracy dla osób po 

leczeniu alkoholowym. 

6) dofinansowanie szkoleń dla pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie 

psychoterapii współuzależnienia. 

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz 

uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych                      

i socjoterapeutycznych, realizowane poprzez: 

Id: D61979C0-331D-4F60-A836-C15645AC1110. Podpisany Strona 5



 

 

1) prowadzenie na terenie szkół oraz innych placówek oświatowych i opiekuńczo-

wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci  i młodzieży, dostarczających 

wiedzy m.in. o środkach psychoaktywnych i uzależnieniach behawioralnych                       

oraz niebezpieczeństw  z nimi związanych,  

2)   podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których 

celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania 

świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, 3.3. Wdrażanie programów profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży pijącej alkohol, 

3) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych                        

i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych. 

4)  stosowanie w szkołach różnych oddziaływań (dyskusje, pogadanki, warsztaty) 

dotyczących szkodliwości związanych z nadużywaniem alkoholu, zażywaniem 

narkotyków i uzależnieniami behawioralnymi, uczenie umiejętności kontrolowania 

rozmiarów i wzorców zachowań oraz wczesnego rozpoznania sygnałów wskazujących na 

rozwijanie się procesu uzależnienia, 

5)  prowadzenie i utrzymanie świetlic dla dzieci bezpośrednio przez gminę lub w formie 

zadania zleconego, 

6)  prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych,     

7)  stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, której spełnienie motywuje do 

powstrzymania się od nałogów: 

 a) wspieranie działalności sportowej,   

b) wspieranie działalności kulturalnej, 

8)  organizacja kolonii i obozów z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. 

9) wspomaganie i finansowanie konkretnych programów profilaktycznych w szkołach oraz 

edukacja w zakresie zagrożeń i strat związanych z piciem alkoholu, zażywaniem 

narkotyków i uzależnieniami behawioralnymi, 

10) edukacja nauczycieli i wychowawców w zakresie promowania i utrzymania abstynencji 

wśród młodzieży, 

11) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych, które będą uzupełnieniem 

systematycznie realizowanych programów w szczególności: koncerty, teatry, zawody 

sportowe, festyny nie tylko odbywających się bez udziału alkoholu, ale w  szczególny 

sposób eksponujących ten fakt, 

12) dofinansowywanie przedsięwzięć promujących wspólny, czynny wypoczynek dla dzieci   

i ich rodzin na łonie natury, integrujących środowiska i pokazujących możliwość 

spędzenia wolnego czasu z dala od używek, 

13) stwarzanie możliwości zdrowego, wolnego od alkoholu spędzania czasu przez  dzieci, 

młodzież i dorosłych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć, 
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14) przygotowanie bazy (boisk, sal sportowych, placów zabaw, itp.) do realizacji 

pozalekcyjnych zajęć sportowych będących elementem oddziaływań profilaktycznych 

poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia, w tym środków trwałych 

potrzebnych do ich utrzymania, 

15) promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci,  młodzież                  

i dorosłych  poprzez finansowanie zajęć sportowych, obozów, biwaków, naukę pływania 

(promowanie zdrowego stylu życia wolnego  od nałogów), 

16) pomoc finansowa (instytucjom, podmiotom uprawnionym) w przedsięwzięciach               

w ramach zagospodarowania czasu wolnego oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

17) finansowanie dodatkowych programów skierowanych do osób zatrzymanych                   

w izbie wytrzeźwień w tym rozmów interwencyjno - motywujących  z zatrzymanymi 

sprawcami przemocy domowej, 

18) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej        

z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenie zajęć profilaktycznych 

organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, 

19) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów  

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie 

dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 

poniżej osiemnastego roku życia, 

20) współudział gminy w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych 

dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii i uzależnień behawioralnych. 

4.  Wspomaganie  działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz                   

w zakresie uzależnień behawioralnych, realizowane poprzez: 

1)  zorganizowanie dostępu do szkoleń przedstawicieli różnych zawodów stykających się    

w swojej pracy z osobami z problemem uzależnień lub narażonych na ten problem   

członkami ich rodzin, 

2)  dofinansowanie i wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym, 

3)  dofinansowywanie szkoleń terapeutów odbywających się w ramach podnoszenia 

kwalifikacji zawodowej pracowników zakładu lecznictwa odwykowego, z którym 

zawarto umowę, podpisano porozumienie dotyczące leczenia pacjentów z terenu gminy,  

4) wspomaganie działalności służb i instytucji poprzez wspólnie realizowanie programów,  

5)  współpraca ze środowiskami kościelnymi poprzez wspólne organizowanie  pikników        

i festynów promujących zdrowy i trzeźwy styl życia. 

5.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 

13¹ i artykule 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
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oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, realizowane 

poprzez: 

1) prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych w zakresie przestrzegania zasad                 

i  warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

2)   kształtowanie właściwych postaw reagowania w sytuacji sprzedaży alkoholu osobom 

nietrzeźwym, nieletnim bądź pod zastaw lub na kredyt poprzez m. in. organizację szkoleń 

dla sprzedawców i przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na terenie gminy. 

IV. ODBIORCY PROGRAMU 

1. Program kierowany jest do: 

1) osób uzależnionych, współuzależnionych, doznających przemocy oraz stosujących 

przemoc, 

2)   rodzin osób uzależnionych, współuzależnionych, doznających przemocy oraz stosujących 

przemoc, 

3)   osób i rodzin ze środowisk zagrożonych uzależnieniem i występowaniem przemocy, 

4)   dzieci i młodzieży oraz osób starszych, 

5)  rodziców, opiekunów, wychowawców, 

6) specjalistycznej kadry pracującej z uzależnionymi, współuzależnionymi, 

doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc lub osobami z grup ryzyka, w tym: 

pracowników pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia, członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowej, 

7)  mieszkańców Gminy Przemęt. 

V. REALIZATORZY PROGRAMU 

Program realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, we współpracy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemęcie,          

z placówkami oświatowymi, placówkami służby zdrowia, organizacjami, firmami i osobami 

fizycznymi realizującymi usługi z zakresu działań przewidzianych do realizacji w Programie. 

VI. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

1. Członkom Gminnej Komisji przysługuje wynagrodzenie: 

1) Przewodniczący  Gminnej Komisji odpowiedzialny w całości za realizację Programu 

otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę w danym roku ustalanego corocznie Rozporządzeniem Rady Ministrów na 

podstawie art. 2 ust. 5 ustawy  z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2020r., poz. 2207), 

2) pozostali  członkowie Komisji otrzymują każdorazowo wynagrodzenie za udział               

i pracę  w  Gminnej Komisji  w  wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę     

w danym roku ustalanego rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1. 
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2.  Członkowie Gminnej Komisji otrzymują również zwrot kosztów podróży służbowych, 

które są związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii według zasad jak dla 

pracowników samorządowych. 

 VII. FINANSOWANIE PROGRAMU 

Środki finansowe na realizację programu stanowią dochody własne Gminy pochodzące          

z wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

VIII. SPOSÓB KONTROLI I REALIZACJI PROGRAMU. 

1.  Wójt Gminy Przemęt składa Radzie Gminy Przemęt raport z wykonania w danym roku 

Programu i efektów jego realizacji, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po 

roku, którego dotyczy raport. 

2.  Stały monitoring Programu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów      

Alkoholowych. 
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UZASADNIENIE 

 

do uchwały  Nr 361/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie:  przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022-2025 rok 
 
        W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu 
publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2469) zmianie uległy zasady uchwalania 
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii. W wyniku dokonanych zmian realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 
oraz przeciwdziałaniem narkomanii prowadzona jest w ramach wspólnego programu (zwanego “Gminnym 
Programem”) przyjmowanego jedną uchwałą rady gminy. Zmiany polegają również na określeniu, że 
Gminny Program może być uchwalony na okres dłuższy niż rok (nie dłuższy niż 4 lata). Ponadto, w art. 21 
ustawy nowelizacyjnej wskazano, że uchwalone przed dniem 1 stycznia 2022 r. gminne programy 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zachowują moc 
do dnia podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2022 r. 
      W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne oraz zasadne. 
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