
UCHWAŁA NR 180/XX/2020 
RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Włodowice na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 713 z późn. zm.) oraz art.41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.  z 2019r. poz. 852 z późn. zm.) 

Rada Gminy Włodowice 
uchwala, co następuje 

§ 1. Przyjąć Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Włodowice na rok 2021, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Wójtowi Gminy Włodowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Ibek 
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I. Zadania do realizacji:   Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Rady Gminy Włodowice   

Nr 180/XX/2020 z dnia  22.12.2020 

 

 

1. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 

 

  

Lp 

  

 ZADANIE 

  

 SPOSÓB REALIZACJI 

 

PLAN 

 

 

 1 2 3 4 

  

I. 

 

Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 

1. Sfinansowanie zlecenia przeprowadzenia badań i wydania opinii  biegłych : 

psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w tym 

opłaty sądowe). 

 

2. Prowadzenie  pkt. konsultacyjnego dla osób uzależnionych                                  

i współuzależnionych. 

 

3. Informowanie o możliwości podjęcia leczenia oraz korzystania z pomocy   

dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. 

 

4. Współpraca z Sądem, Policją, GOPS-em, szkołami, klubami AA, ośrodkiem 

lecznictwa odwykowego, itp. w  celu zwiększania skuteczności  

podejmowanych działań. 

 

5. Kierowanie na posiedzenia G.K.R.P.A.  osób nadużywających alkohol, 

celem motywowania ich do podjęcia leczenia. 

 

 

Ogółem: 2.300,00 zł 
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II. 

 

Udzielenie rodzinom,                   

w których występują problemy 

alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej  i prawnej,             

a w szczególności ochrony 

przed przemocą  w rodzinie. 

 

 

1. Funkcjonowanie  Świetlicy Środowiskowej  i Terenowych Świetlic 

Środowiskowych :( 1 et.x12 m-cy we Włodowicach,  1/2 et. x 12 m-cy              

w Rudnikach ,  1/2 et. x 2 m-cy w Rzędkowicach, 1/2 et.  x 2 m-cy                   

w Zdowie) ( wynagrodzenia, pochodne, media, opłaty itp.); 

 

2. Doposażenie Świetlicy Środowiskowej  i Terenowych Świetlic 

Środowiskowych   w pomoce, sprzęt i materiały biurowe niezbędne                  

do prowadzenia zajęć. 

 

 

3. Przyjmowanie  wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego wobec 

osoby podejrzanej o uzależnienie od alkoholu, udzielanie informacji                    

i pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe. 

Kierowanie do sądu  wniosków  o zobowiązanie poddania  się  leczeniu. 

 

4. Uaktualnianie   materiałów   informacyjnych  o  możliwości uzyskania  

pomocy  w gminie. 

 

5. Współpraca z ośrodkami zajmującymi się uzależnieniami. 

 

6. Udzielanie pomocy psychologicznej członkom rodzin z problemami 

alkoholowymi. 

 

7. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym 

poprzez współpracę z odpowiednimi instytucjami, zespołem 

interdyscyplinarnym. 

 

8. Udzielanie informacji dotyczących miejsc pomocy, placówek  itp. 

 

 

Ogółem: 105.890,00 zł 

 ( w tym  zatrudnienie               

w świetlicach oraz 

zatrudnienie psychologa ) 
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 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. 

1. Współfinansowanie działań profilaktycznych lub informacyjno-

edukacyjnych o tematyce związanej z  problematyką  wynikającą                       

ze spożycia alkoholu, uzależnienia od nikotyny itp. Sfinansowanie 

programów profilaktycznych realizowanych np. w formie warsztatów, 

spotkań edukacyjnych poruszających temat uzależnienia od alkoholu, 

agresji, przemocy, używek itp. 

 

 

2. Współfinansowanie  konkursów  o tematyce  profilaktycznej, edukacyjnej 

promujących  trzeźwy  styl  życia, życie bez używek ( w tym zakup 

materiałów, nagród ). 

 

3. Kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacja do dbania o zdrowie 

poprzez prowadzenie lub współuczestnictwo w działaniach informacyjno-

edukacyjnych. 

Ogółem : 1. 000,00 zł 

 IV. Wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych 

 

 

 

 

1. Doskonalenie metod pracy członków Gminnej Komisji RPA,  pracowników 

świetlic, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, przedstawicieli instytucji 

działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania przemocy ( szkolenia, kursy ). 

 

 

2. Za pracę członkom Gminnej Komisji RPA przysługuje wynagrodzenie 50 zł/ 

dla 1 członka GKRPA/za 1 posiedzenie GKRPA. Planuje  się  nie więcej  niż 

15 posiedzeń w ciągu roku. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest podpis na 

liście obecności. 

 

3. Delegacje służbowe. 

 

4. Rozpowszechnianie informacji o działaniach prowadzonych przez instytucje, 

służby w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy itp. 

poprzez np. zamieszczanie ich na stronie internetowej, tablicy informacyjnej, 

itp. 

Ogółem: 5.000 zł 

 

 

300,00 zł  

 

 

 

 

4.500,00 zł 

 

 

 

200,00 zł 
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 V. Podejmowanie interwencji                    

w związku  z naruszeniem 

przepisów określonych w art. 

131 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem w 

charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

 

1. Podejmowanie interwencji w związku  z naruszeniem przepisów 

określonych   w art. 131 i 15 ustawy. 

 

 

 

 

 

------------- 

  

 VI. Wspieranie zatrudnienia 

socjalnego poprzez 

organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej. 

1. Zamieszczanie informacji na temat działań związanych z integracją 

społeczną i zawodową. 

------- 

 

b) W zakresie przeciwdziałania narkomanii : 

 

 

Lp. 

 

ZADANIE 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

 

PLAN 

1 2 3 4 

1. Zwiększanie dostępności  pomocy 

terapeutycznej  i rehabilitacyjnej  

dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych  uzależnieniem. 

1.Uaktualnianie danych na temat placówek  prowadzących  działalność 

profilaktyczną  obejmującą  problematykę narkomanii. 

 

2.Udzielanie informacji  osobom  zainteresowanym  i ich  rodzinom nt. placówek 

leczenia. 

 

3. Szkolenie, np. kadr uczestniczących w realizacji zadań związanych z tematyką 

uzależnienia, m.in. od narkotyków, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą            

dot. wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających itp. 

 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy narkomanii  

pomocy psychospołecznej                  

i prawnej. 

 

1.Udzielanie pomocy w punkcie konsultacyjnym osobom i rodzinom, u których 

wystąpił problem narkomanii. 

 

2.Prowadzenie  działań  informacyjno-edukacyjnych, nt. zagrożeń wynikających              

z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, itp. 

--- 
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3. Prowadzenie profilaktycznej 

działalności  informacyjnej , 

edukacyjnej oraz szkoleniowej           

w zakresie  rozwiązywania  

problemów narkomanii,                    

w szczególności dla dzieci              

i młodzieży,  w tym prowadzenie  

zajęć   sportowo – rekreacyjnych  

dla uczniów,  a także  działań  na 

rzecz dożywiania  dzieci 

uczestniczących                            

w pozalekcyjnych  programach  

opiekuńczo – wychowawczych         

i socjoterapeutycznych.  

1.Zakup, rozpowszechnianie  i propagowanie  materiałów  informacyjno – 

edukacyjnych  z zakresu narkomanii  dla poszczególnych  grup odbiorców. 

 

2. Sfinansowanie  działań edukacyjnych realizowanych w formie  warsztatów, 

spotkań  poruszających temat uzależnienia  od narkotyków, komputera, internetu 

oraz dotyczących temetu przemocy, agresji itp. 

 

3.Zakup niezbędnych materiałów w ramach przeprowadzanych działań 

edukacyjnych ( np.  w świetlicach ). 

 

900,00 zł 

4.  Wspomaganie działań  instytucji , 

organizacji  pozarządowych            

i osób fizycznych , służących  

rozwiązywaniu  problemów 

narkomanii.  

1. Upowszechnianie  materiałów  informacyjno – edukacyjnych z zakresu  

narkomanii.             

 

2.Wymiana  informacji  z instytucjami  zaangażowanymi  w przeciwdziałanie  

problemom narkomanii.                     

100,00 zł 

5.  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.  

1. Ścisłe współdziałanie  instytucji  i  organizacji  społecznych  ( szkół, policji,  

PCPR, itd. ).  

 

2. Stałe monitorowanie  problemów  związanych  z narkomanią.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem: 1.000,00 zł 
 

 

OGÓŁEM: 115.190,00 zł: w tym zadania  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 114.190,00 zł, w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii 1.000,00 zł. 

3. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Włodowice na 2021 rok jest Urząd Gminy Włodowice. Partnerami w realizacji Programu są: G.K.R.P.A., GOPS, Policja, Zespół Interdyscyplinarny, 

Placówki Oświatowo-Wychowawcze z terenu Gminy Włodowice. 
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