
  

UCHWAŁA NR V-31-2018 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy 

Nędza". 

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

(Dz.U.2019.994 t.j.) art. 41 ust.1, ust.2, ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 t.j.) art. 10 ust. 

1-4  ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2018.1030 t.j.) art.6 

ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390 

t.j.). 

Rada Gminy Nędza  

uchwala, co następuje: 

§1 

Przyjąć „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza", w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

 



Załącznik do uchwały V-31-2018 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019 

GMINY NĘDZA 

 

I. OGÓLE ZASADY, ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI  

§1 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (art. 10) nakłada na gminę 

obowiązek prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, jako zadania 

własnego gminy, które obejmuje następujące przedsięwzięcia: 

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychologicznej i prawnej; 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

  

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października1982r. (art. 41) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu, jako zadania własnego gminy, które obejmuje następujące 

przedsięwzięcia: 

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu; 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychologicznej j i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3.  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; 

 

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; 

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

 

Kluczowym aktem prawnym na podstawie, którego prowadzi się realizacji działań na szczeblu 

lokalnym jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Program jest uchwalany corocznie przez Radę Gminy Nędza. Jego głównymi celami są wyżej 

wymienione zadania. 

§2 Podstawę prawną opracowania programu stanową: 

1) art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 t.j.) 

2) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz.U.2018.1030 t.j.) 

3) Narodowy Program Zdrowia 

4)  na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 t.j.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2018.1030 t.j.) prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gmin.                                                                                           

W szczególności zadania te obejmują: 

a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiazywania 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; 

d) wspomaganie instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii; 

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

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

publicznego; 

f) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej; 

g) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzicom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i ingerowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego; 

h) zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 



§3 Działania programu skierowane są do osób fizycznych i prawnych, realizujących zadania na 

rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w społeczności lokalnej oraz wszystkich mieszkańców 

Gminy Nędza, a w szczególności do: 

1) osób uzależnionych i ich rodzin, 

2) dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i ich rodziców, 

3) osób zawodowo zajmujących się profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

i narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy domowej. 

 

§4  1. Realizatorami programu są: 

1) Urząd Gminy Nędza, 

2) Jednostki organizacyjne Gminy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy, Gminne 

Centrum Kultury w Nędzy, Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy, 

3) placówki oświatowe w gminie Nędza, 

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

5) podmioty prowadzące działalność leczniczą 

6) organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 

obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy 

Nędza, 

7) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i 

wyznania na terenie Gminy Nędza. 

 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza może być modyfikowany w 

przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych uchwałami Rady Gminy Nędza. 

§5 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 

a) dofinansowanie działalności stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i instytucji 

realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, 

b) współpraca z organizacjami zajmującymi się uzależnieniami, 

c) współpraca z kuratorami społecznymi wykonującymi nadzór nad osobami 

uzależnionymi i poddanymi leczeniu odwykowemu, 

d) współpraca z Oddziałem Odwykowym i Detoksykacyjnym Szpitala w Gorzycach i 

Poradnią Uzależnień w Raciborzu. 

Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI  



1. kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gminy członkowie GKRPA, co 

najmniej 2 osoby bez powiadomienia kontrolowanego podmiotu 

2. z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół 

3. Przewodniczącemu jego Zastępcy i Członkom Gminnej Komisji Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu 

Komisji w wysokości 120,00 zł brutto miesięcznie; płatne do 10-go dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Komisji.  

4. za każdą nieobecność na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych z przysługującego wynagrodzenia potrąca się 100% należnej kwoty, 

5. podstawę do naliczenia wyżej wymienionego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu 

Komisji stanowi podpis na liście obecności stanowiącej załącznik do protokołu z 

posiedzenia Komisji, 

6. Członkom Komisji biorącym udział w szkoleniach przysługuje zwrot kosztów 

podróży na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych. 

 

 

III. FINANSOWANIE PROGRMU 

Zadania, o których mowa powyżej stanowią część strategii rozwiazywania problemów 

społecznych, a finansowane są ze środków pochodzących z dochodów z opłat pobieranych 

przez Gminę Nędza za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie art. 

182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ze środków 

własnych. Środki finansowe na realizację poszczególnych zadań ujętych w Gminnym 

Programie określać będzie Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Nędza w dziale 851 – 

Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii,  rozdział 85154 – 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie 

rodziny. 

 

 

 

 


