
Uchwała Nr 11
Rady Gminy Brudzeń Duży 

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 12 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) uchwala się co następuje.

§1
Po rozpatrzeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 12 listopada 2014 r., zatytułowanego
„przedsądowe wezwanie do usunięcia naruszenia uprawnienia przez uchwałą nr XLIV/301/14r. rady 
Gminy Brudzeń Duży z dnia 31 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 
urzędu z dnia 21 października 2014 r. ”, wniesionego przez p. Jolantę Gabryelską, Rada Gminy 
Brudzeń Duży odmawia dokonania żądanego usunięcia naruszenia prawa z przyczyn wskazanych w 
uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży do powiadomienia wzywającej o 
sposobie załatwienia wezwania, poprzez przesłanie wzywającej odpisu niniejszej uchwały wraz z 
uzasadnieniem.

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.
§3

Uzasadnienie

W dniu 21 października 2014 r. wpłynęła skarga do Przewodniczącego Rady Gminy w 
Brudzeniu Dużym na bezczynność Urzędu podpisana przez p. Jolantę Gabryelską. Skarga w części, w 
jakiej dotyczyła działalności Wójta Gminy Brudzeń Duży została rozpoznana na sesji Rady Gminy w 
dniu 31 października 2014 r. i uznana za bezzasadną -  uchwała nr XLIV/301/14. Do uwag odnośnie 
pracy samej Rady Gminy, Przewodniczący Rady odniósł się w piśmie z dnia 27 października 2014 r. 
W pozostałej części, w tym w zakresie podległych Wójtowi Gminy pracowników i służb 
obsługujących Urząd Gminy skarga została przekazana wg właściwości do rozpoznania Wójtowi 
Gminy jako organowi właściwemu.

W takim stanie rzeczy, w dniu 14 listopada 2014 r., p. J. Gabryelską złożyła „przedsądowe 
wezwanie do usunięcia naruszenia uprawnienia przez uchwałę nr XLIV/301/14r. rady Gminy Brudzeń 
Duży z dnia 31 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność urzędu z dnia 21 
października 2014 r.” W ocenie Rady brak jest podstaw do uchylenia uchwały Rady Gminy w 
Brudzeniu Dużym nr XLIV/301/14. W pozostałym zaś zakresie skarga z dnia 21 października 2014 r. 
została przekazana Wójtowi Gminy jako organowi właściwemu do rozpoznania zawartych tam 
zarzutów, który udzielił odpowiedzi na skargę.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Brudzeń Duży nie stwierdziła naruszenia prawa a 
tym samym brak było podstaw do usunięcia naruszenia prawa.

Rafał Nowak . ■V N-’’



Uchwala Nr .11. im.
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 

z dnia r.

w sprawie: uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych gminy Brudzeń Duży na 2015 rok”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( tj: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. 

Dz. U. z 2012 roku poz. 1356 z późn zm.) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co 

następuje:

§1

Uchwala się „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

gminy Brudzeń Duży na 2015 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2  '

Finansowanie programu zapewnić ze środków budżetu gminy na rok 2015 

Dział 851 -  Ochrona Zdrowia rozdział 85154 -  Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 

roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Nil



PROJEKT

Uzasadnienie:

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
jak również podejmowanie inicjatyw związanych ze zwalczaniem problemów alkoholowych 
należą do zadań własnych gminy.

W związku z powyższym Gmina ma obowiązek uchwalenia programu profilaktyki 
stanowiącego integralną część strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy 
Brudzeń Duży na lata 2006 -  2016.

Program określa formy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, w szczególności 
pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychospołecznej, edukacyjnej, ochrony przed 
przemocą, uwzględnia możliwości dofinansowania działań profilaktycznych.

Roczny program profilaktyki został przygotowany w oparciu o postanowienia ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rafał Nowak



Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady G 
Nr ...1.1.

nin
.5 .

y w Brudzeniu Dużym
Ahy....................

z dnia . M

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2015

Problemy wynikające z picia alkoholu oraz stosowania środków uzależnionych stanowią obecnie 
jedną z ważnych kwestii społecznych. Zjawiska te maja, bowiem istotny wpływ zarówno na poczucie 
bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia Polaków, zdolność do konkurencji na 
wymagającym rynku pracy a także relacje interpersonalne w środowisku społecznym.

Picie alkoholu i zażywanie środków odurzających w dalszym ciągu postrzegane są, jako swoisty 
sposób na życie, odtrutka na nudę, sposób na rozwiązanie problemów.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został opracowany w 
oparciu o rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ustawę z 
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/185/09 z dnia 04 czerwca 2009 roku przyjęto limit 60 punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4, 5 % do 18 % i powyżej 18% zawartości 
alkoholu, a w 2014 r. wykorzystano -  30 punktów,
- 24 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży /bary, restauracje/,

1/ Na terenie gminy nie odnotowano miejsc, w których występuje szczególne natężenie problemów 
alkoholowych,
2/ Uszeregowanie problemów według ważności;
- niski stopień świadomości społecznej na temat problematyki alkoholowej i sposobów zapobiegania 
zagrożeniom alkoholowym,
- spożywanie alkoholu przez młodzież /łatwość dostępu/.

Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej

> Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem 
Wójta Gminy, w skład, której wchodzą: psycholog szkolny, dwóch pracowników Urzędu Gminy, 
funkcjonariusz policji oraz pracownik socjalny. Środki finansowe na realizację zadań zgodnie z 
art.18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pochodzą z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w całości będą wykorzystane na 
realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych 
Programów, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Zasoby instytucjonalne

> Ośrodki Zdrowia,
> Posterunek Policji,
> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,



> Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
> Punkt Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałanie Przemocy w Brudzeniu Dużym ,
> Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazja,
> Parafie,
> Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Płocku,
> Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie 

i w Płocku,
> Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mające w statucie działalność profilaktyczną i 

naprawczą.
> Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Adresaci programu

Odbiorcami programu są: dzieci i młodzież szkolna, osoby nadużywające alkoholu i ich rodziny, 
społeczność lokalna tut. gminy.

Cele Programu

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym świadoma zagrożeń, jakie niesie spożywanie napojów 
alkoholowych i problem narkomanii, uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego 
i materialnego dobra mieszkańców gminy przyjmuje następujące cele gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych:

> zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy,
> zapobieganie narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
'> zapobieganie spożywania alkoholu, szczególnie przez dzieci i młodzież,
> zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów,
> zwiększenie form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w oparciu o programy 

profilaktyczne,

cele szczegółowe;

> zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego,
> propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości.

Realizatorami Programu są członkowie GKRPA przeszkoleni w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wymienione instytucje zaangażowane do realizacji 
poszczególnych zadań.

Zadania Programu stanowią integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych gminy Brudzeń Duży na lata 2006 -  2016.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, a także realizacja zadań z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii, należy do zadań własnych gminy /art. 4 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.5 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii/.

W szczególności zadania te obejmują:
1/ Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu poprzez:

cele ogólne;

'



> kontynuowanie prowadzenia, finansowania i doposażenia Punktu Profilaktyki Uzależnień i 
Przeciwdziałania Przemocy / wynagrodzenie psychoterapeuty ds. uzależnień, ewentualny zakup 
materiałów biurowych/,

> dofinansowanie zabiegów wspomagających abstynencję,
> zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów Punktu Profilaktyki, 

dzieci i młodzieży w szkołach, pacjentów Ośrodków Zdrowia, kierowców kontrolowanych przez 
funkcjonariuszy Posterunku Policji,

> organizowanie szkoleń poświęconych przemocy w rodzinie zgodnie z zapotrzebowaniem Zespołu 
Interdyscyplinarnego,

> koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy -  współpraca GKRPA z Policją, 
GOPS, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
Służbą Zdrowia, psychologami i pedagogami szkolnymi, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, Centrum Psychologiczno -  Pastoralnym METANOJA, Ogólnopolskim Pogotowiem dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

> współdziałanie z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i 
pomocą dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

II/ Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie poprzez :

> dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych z programem profilaktyczno -  
naprawczym działających na terenie gminy;

> dożywianie dzieci w świetlicach,
> finansowanie własnych oraz zakupionych programów profilaktycznych, które realizowane są 

przez szkoły z terenu tut. gminy;
> finansowanie wycieczek szkolnych, które organizowane są celem uwieńczenia programów 

realizowanych przez szkoły z terenu tut. gminy;
> organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych bądź 

zagrożonych problemem uzależnień;
> finansowanie akcji świątecznych poprzez organizowanie paczek ze słodyczami;
> współpraca z GOPS, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, Posterunkiem Policji oraz Punktem Profilaktyki;
> pouczenie o zaprzestanie działalności w myśl art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
> przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
> zobowiązanie osoby nadużywającej alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia 

odwykowego;
> przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym oraz z badaniem przez 

biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,

III/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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 poprzez:

> prowadzenie programów edukacyjnych dotyczących różnego rodzaju uzależnień wspieranie 
głównych czynników chroniących jak kształtowanie silnej więzi rodzinnej, rozwijanie 
zainteresowań rozwijanie i respektowanie norm i wartości;

> profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna skierowana bezpośrednio i pośrednio 
do dzieci i młodzieży na terenie gminy

> diagnoza środowiska lokalnego z zastosowaniem narzędzi i procedur badawczych.
> zaangażowanie do współpracy psychologa szkolnego.
> podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców,
> wdrażanie programów profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży upijającej się,



> wspieranie programów profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież 
/kluby dyskusyjne, gazetki, scenki teatralne itp./ realizowanych zgodnie z Rozporządzeniem 
MENiS z 2002 r. /Dz.U. Nr. 10, poz. 96/,

> organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży, zajęć sportowych itp.
> podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych 

oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności
do napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku
życia,
> rozpowszechnianie literatury fachowej na temat uzależnień;
> prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów 

alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy /broszury, ulotki itp./,
> udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy w instytucjach /GOPS, Policja, Punkt 

Konsultacyjny, Kluby Środowiskowe, Szkoły itp./
> szkolenie członków Komisji.
> prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z promowaniem trzeźwości kierowców,
> stałą współpracę z organami Policji w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców 

pod względem trzeźwości kierowców.

IV/ Wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń spełniających kryteria merytoryczne i 
finansowe oraz zapewniających tym samym profesjonalny poziom realizacji programu i 
mających w statucie zapis dotyczący działalności na rzecz rozwiązywania problemów 
alkoholowych poprzez:

> organizowanie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie tut. gminy zgodnie z 
założeniami.

> organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych dot. uzależnień w szkołach.

V/ Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

> prowadzenie kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi:
- prowadzenie działalności interwencyjnej z nielegalna reklamą napojów alkoholowych,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i spożywanie napojów 
alkoholowych poprzez wystawianie postanowień GKRPA.

> współpraca z policją w celu wniesienia aktu oskarżenia do Sądu poprzedzającego 
postępowaniem dowodowym /art.741 K.p.k./,
- w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobom nietrzeźwym oraz 
w przypadku złamania promocji i reklamy napojów alkoholowych Gmina może podejmować 
interwencje i kierować bezpośrednio sprawę do sądu. Postępowanie z tego zakresu jest 
prowadzone na podstawie przepisów o postępowaniu karnym. W powyższej sprawie Gmina 
występuje jako oskarżyciel publiczny.

> kontrola w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych,
- organ wydający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może zlecić 
przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi. Kontrolę 
powinien przeprowadzić, co najmniej trzyosobowy zespół w składzie: członek GKRPA, 
policjant, pracownik Urzędu Gminy na podstawie pisemnych upoważnień wydanych przez 
Wójta Gminy.

VI/ Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji.

Zamierzone efekty programu - Ograniczenie dostępności alkoholu

> zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
> zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,



> współpraca organizacji w celu propagowania pozytywnych wzorców zachowań i zapobieganie 
bierności społecznej,

> przestrzeganie wprowadzonej uchwałą Rady Gminy zasady usytuowania na terenie gminy 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

> sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie w placówkach, które otrzymały zezwolenie,
> kontrola placówek przez upoważnionego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych,
> podejmowanie interwencji w stosunku do osób naruszających zakazy spożywania alkoholu,
> walka z uzależnieniami i wpływem na demoralizację społeczną,
> rozpropagowanie form pomocy / porady psychologiczne, prawne itp./,
> praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami,

Spodziewane efekty realizacji zadań

Zakłada się, że realizacja programu doprowadzi do:
> lepszego zrozumienia środowiska lokalnego i dynamiki zjawiska uzależnienia,
> zapobiegania i reagowania na wszelkie formy uzależnień,
> stworzenia systemu pomocy i zapobiegania wszelkiej formie uzależnień,
> współpraca różnych systemów wsparcia /psychologicznego, socjalnego i prawnego/ 

i instytucji pomocowych.



Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Brudzeniu Dużym na rok 2014.

Zadania Komisji.

Komisja inicjuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które
w szczególności obejmują;

> zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu,

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

> prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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,

> wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych,

> podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu reklamy 
i promocji napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

> wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej.

Komisja opiniuje;

1/ projekty uchwał dotyczące;

> liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem ich 
sprzedaży,

> zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
> Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok,
> Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok.

Organizacja pracy komisji

> Całokształtem prac komisji kieruje jej przewodniczący.
> Do kompetencji przewodniczącego należy:
- reprezentowanie komisji na zewnątrz,
- w razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni sekretarz,

> Sekretarz:
- nadzoruje sprawy organizacyjne komisji, a w szczególności czynności mające na celu 
wykonanie powierzonych mu przez komisję zadań,
- obsługę wydatków, informacyjną, kontaktów z instytucjami
- realizuje postanowienia komisji, w tym prowadzenia bieżącej korespondencji z podmiotami 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
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Członkowie komisji uprawnieni są do:

> prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych,

> występowanie przeciwko podmiotom prowadzącym reklamę napojów alkoholowych, sprzedaż 
i podawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym do sądu oraz innych 
zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości,

> członkowie komisji zobowiązani są uczestniczyć w jej posiedzeniach. W przypadku 
trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu komisji w ciągu roku, 
przewodniczący lub sekretarz może wystąpić z wnioskiem o odwołanie członka komisji.

Komisja pracuje na:

> posiedzeniach plenarnych podejmując zagadnienia dotyczące: 
motywowania do leczenia odwykowego, 
realizacji programów profilaktycznych w szkołach, 
przeciwdziałanie narkomanii,
kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz przestrzegania 
porządku publicznego, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- posiedzenia plenarne planują członkowie Komisji w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w 
miesiącu,
- komisja rozpatruje sprawy powyższych podzespołów na posiedzeniu w obecności, co najmniej 
2 członków komisji,
- sprawy związane z leczeniem odwykowym komisja rozpatruje w składzie, co najmniej 3-osobowym,
- posiedzeniom plenarnym komisji przewodzi przewodniczący komisji lub wyznaczony członek komisji - 
sekretarz, jeżeli przewodniczący powierzy mu prowadzenie,
- rozstrzygnięcia w sprawach zostają odnotowane w protokole z posiedzenia,
- podejmowanie uchwał, wniosków i postanowień następuje zwykłą większością głosów w obecności, co 
najmniej połowy składu komisji,
- na posiedzenia Komisji można zapraszać osoby niebędące jej członkami w charakterze konsultantów bez 
prawa głosowania,

Zasady wynagradzania członków Komisji.

1/ Wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji za uczestnictwo i pracę w posiedzeniach Komisji w 
wysokości 17 % minimalnego, aktualnego wynagrodzenia za pracę, bez względu na ilość spotkań w 
miesiącu. Sekretarz Komisji z racji obsługi komisji za wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie w 
wysokości 25% minimalnego, aktualnego wynagrodzenia za pracę, bez względu na ilość spotkań w 
miesiącu.
2/ Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu jest podpisana lista obecności, będąca podstawą do 
dokonania wypłaty wynagrodzenia.
3/Posiedzenie Komisji będzie odbywać się przynajmniej raz w miesiącu lub częściej w zależności od 
potrzeb.

Sporządziła:
Katarzyna Wrześniewska -  Kamińska
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Gminna Komisja
P roblcniów Alkoholom ch

w„^^i^owj,ek.Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
09-414 lh‘U(fei^^ńiu.'''Du^m na posiedzeniu w dniu 05.11.2014 r. zaopiniowali jednogłośnie, 

tKl'- !p'bz^tywńje „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” 
oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Brudzeń Duży na rok 
2015”

Stanisław

Katarzyna Wrześniewska-Kamińska

Dariusz Reczek



Uchwała Nr .G., J.ki
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 

z dnia h &. 1)1.0-. r.

w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

na terenie gminy Brudzeń Duży na 2015 rok”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( tekst jednolity: Dz. U. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i ust. 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity: Dz. U. z 
2012 roku poz. 124) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy 

Brudzeń Duży na 2015 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Finansowanie programu zapewnić ze środków budżetu gminy na rok 2015 

Dział 851 -  Ochrona Zdrowia rozdział -  85153 -  Zwalczanie Narkomanii

§3
Zobowiązać Wójta Gminy do złożenia sprawozdania z realizacji gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania 

budżetu za 2015 rok.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 

roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



PROJEKT

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 

roku poz.124) Rada Gminy zobowiązana jest przyjąć gminny program przeciwdziałania 

narkomanii w postaci uchwały Rady.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży na 

2015 rok obejmuje zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii oraz sposoby i środki do 

ich realizacji.

W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu Uchwały wraz z 

załącznikiem jest zasadne i wymagane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 

ustawodawstwem.

Przewodniczący Rady Gminy 

Rafał Nowak



Załącznik Nr 1 do uchwały 
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
Nr iJ.lGiłWi..... „
z dnia

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

na terenie gminy Brudzeń Duży na rok 2015.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U, poz. 124).

Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z 
tym problemów.

I. Cele szczegółowe programu

1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania 
środków psychoaktywnych,

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z 
używaniem środków psychoaktywnych,

3. Pogłębienie wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań narkomanii,
4. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych,
5. Zwiększenie liczby i zróżnicowania dostępnych programów profilaktycznych 

uwzględniających problematykę zapobiegania narkomanii,
6. Opracowanie standardów postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i programów 

ograniczania szkód zdrowotnych,
7. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania 

szkód zdrowotnych poprzez rozwój specjalistycznych placówek i programów,
8. Wprowadzenie systemu szkoleń dla personelu prowadzącego leczenie, rehabilitację i 

programy ograniczania szkód zdrowotnych,
9. Ograniczenie dostępności narkotyków dla indywidualnych użytkowników,
10. Poprawa współdziałania odpowiednich służb,
11. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o narkotykach i narkomanii,
12. Ocena i interpretacja trendów epidemiologicznych (rozmiary zjawiska, wzory 

używania, zachowania ryzykowne) oraz identyfikacja nowych zjawisk na scenie 
środków odurzających i związanych z tym nowych zagrożeń.

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadanie 1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem

1. Działania wspierające dla osób uzależnionych od narkotyków (zwrot kosztów 
przejazdu do ośrodków uzależnień).

2. Konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków w Punkcie 
Konsultacyjnym.



Zadanie 2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej.

1. Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brudzeń Duży.
2. Koordynowanie działań dotyczących pomocy rodzinom, w których występują problemy 

narkomanii, poprzez współpracę z Policją, GOPS, przedstawicielami ochrony 
zdrowia, szkołami i organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi 
programy przeciwdziałania narkomanii.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży.

1. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i 
młodzieżą z rodzin, w których występuje problem narkomanii

2. Organizowanie na terenie szkól i innych placówek oświatowo -  wychowawczych 
programów oraz przedstawień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

3. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców.
4. Przeprowadzanie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy 

związane z problemem narkomanii oraz współudział w ogólnopolskich kampaniach 
medialnych dotyczących tej tematyki

5. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla 
dzieci i młodzieży w szczególny sposób eksponujący szkodliwość narkotyków.

6. Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno -  edukacyjnych (książki, kasety, 
płyty DVD, broszury, ulotki itp.)

7. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach na terenie Gminy.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego

Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym
2. Inne podmioty, którym zlecone są zadania gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Zadanie 5



Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są 
środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.

2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia, 
rozdział 85153 -  przeciwdziałanie narkomanii.

3. W 2015 r. na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu planuje się kwotę: 
3.000 zł.

4. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczonych na realizację 
zadań wynikających z Gminnego Programu zatwierdza Wójt Gminy.

Budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w ramach przeciwdziałania narkomanii w Brudzeniu Dużym na 2015 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 , -

4300 Zakup usług pozostałych 1.4 0 0 , -

Postanowienia końcowe

1. Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu 
i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.

2. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Wójtowi i Radzie 
Gminy.

Sporządziła:

Katarzyna Wrześniewska -  Kamińska

15.10.2014r.


