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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

I NARKOMANII NA ROK 2013  

 

§ 1 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii – zwany dalej Programem – reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

uzaleŜnień i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie miasta i gminy 

Koźmin Wielkopolski. 

2. Program jest zbudowany w oparciu o zadania wynikające z zapisów ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

dotychczasowe doświadczenia w realizacji programów w latach poprzednich. 

 

§ 2 

Celem Programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom naduŜywania alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych, zmniejszenie ich rozmiaru i bieŜące rozwiązywanie problemów  

w szczególności poprzez: 

- ograniczenie spoŜycia alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, ograniczenie ilości nowych 

przypadków uzaleŜnień, śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzaleŜnionych, ilości  

i tragizmu alkoholowych i narkotykowych zaburzeń Ŝycia rodzinnego (przemocy i zaniedbań), ilości  

i skutków wypadków spowodowanych naduŜywaniem substancji psychoaktywnych, udziału 

nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego; 

- promowanie postaw społecznych waŜnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii; 

- tworzenia bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji Programu. 

 

§ 3 

Zadania Programu: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych lub 

zagroŜonych uzaleŜnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinom poprzez: 

- finansowanie kosztów leczenia i dojazdu osoby uzaleŜnionej 

- współpracę z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Klubem AA 

- dofinansowanie obozów integracyjnych z programami terapeutycznymi, organizowanych  

w szczególności dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych. 

2. Tworzenie i doskonalenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w których 

występują problemy alkoholowe lub narkotykowe poprzez wdraŜanie procedur interwencji 

wobec przemocy domowej „ Niebieska Karta” oraz współpracę z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Policją. 



3. Tworzenie systemu działań profilaktycznych zmniejszających zagroŜenia wśród młodzieŜy 

poprzez: 

- prowadzenie zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami 

alkoholowymi lub narkotykowymi w oparciu o programy terapeutyczne, profilaktyczne; 

- dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w szkołach na terenie miasta  

i gminy; 

- organizowanie konkursów, turniejów, festynów i imprez sportowych o charakterze profilaktyki 

alkoholowej lub narkotykowej; 

- organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez propozycje kulturalne, 

sportowe i rekreacyjne oraz świetlicowe jako integracyjna część promocji zdrowego stylu 

Ŝycia; 

- dofinansowanie udziału w szkoleniach i kursach specjalistycznych w zakresie pomocy 

osobom z problemami wynikającymi z uzaleŜnień; 

- pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi oraz dzieciom Ŝyjącym w rodzinach 

dysfunkcyjnych; 

- dofinansowanie spektakli dla dzieci i młodzieŜy z zakresu profilaktyki uzaleŜnień  

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych lub narkotykowych przez: 

− współorganizowanie akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieŜy w skład, której wchodzą 

kolonie, półkolonie i obozy o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym, festyny i imprezy 

dla dzieci z rodzi dysfunkcyjnych; 

− wspieranie działań organizacji pozarządowych, kulturalnych i parafii podejmowanych na 

polu profilaktyki uzaleŜnień poprzez dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych, 

wypoczynkowych i rekreacyjnych o charakterze profilaktyczno – terapeutycznym; 

− dofinansowanie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzaleŜnień, 

− wspieranie działań Policji związanych z zatrzymywaniem osób nietrzeźwych oraz słuŜących 

profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych lub narkotykowych; 

− dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 

− współfinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej; 

− zabezpieczenie materiałów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych  

i narkomanii 

§ 4 

Zadania Programu będą realizowały następujące instytucje: 

1. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

5. Komisariat Policji w Koźminie Wlkp. 

6. Gminny Zespół Instytucji Kultury 



7. Gminny Ośrodek Sportu 

8. Świetlice terapeutyczne 

9. Organizacje pozarządowe i parafie 

10. Placówki edukacyjne i oświatowe 

11. Klub Anonimowych Alkoholików 

12. Punkt Konsultacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym 

13. Świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Koźminie Wielkopolskim 

14. Inne podmioty według potrzeb 

§ 5 

Wynagrodzenie za pracę na kaŜdym posiedzeniu Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ustala się w wysokości równej dwukrotnej 

diety pracowniczej. Wynagrodzenie to jest wypłacane kwartalnie z dołu na podstawie listy 

zatwierdzonej przez Przewodniczącego Komisji. 

§ 6 

Wydatki budŜetu na poziomie  214.234,- zł. kształtują się następująco: 

 

I. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkotykowe pomocy 

psychospołecznej, prawnej, materialnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – akcja Niebieska Linia 1.000,- zł 

2. Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzaleŜnień, w tym organizowanie  

i finansowanie wypoczynku i doŜywiania dzieci we współpracy z innym instytucjami  

i organizacjami, konsultacje lekarskie i porady psychologiczne 112.234,- zł 

o DoŜywianie 5.000,- zł 

o Współfinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych 51.234,- zł 

o Finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholizmu  

i narkomanii  36.000,- zł 

o Finansowanie Świetlicy Środowiskowej 20.000,- zł  

3. Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wypłata wynagrodzenia za pracę 

w komisji 10.000,- 

4. Działalność promująca zdrowy styl Ŝycia oraz zapewnienie bazy sportowej, 

rekreacyjnej i kulturalnej, organizowanie konkursów, turniejów, festynów i imprez 

sportowych o charakterze profilaktyki alkoholowej i narkomanii 53.000,- zł 

o Modernizacja boisk sportowych na terenach wiejskich 10.000,- zł 

o Cykl imprez sportowych 33.000,- zł 

o Imprezy kulturalne, festyny 10.000,- zł 

5. Zabezpieczenie materiałów informacyjnych o tematyce antyalkoholowej  

i antynarkotykowej 5.000,- 

6. Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów osoby uzaleŜnionej od środków 

psychoaktywnych 7.303,- zł 

 



II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieŜy oraz 

grup zawodowych realizujących ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii 

1. Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy 4.167,- zł 

2. Szkolenie członków komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, lekarzy 

pielęgniarek 2.500,- zł 

3. Abonowanie pism, czasopism i materiałów audiowizualnych o tematyce alkoholowej i 

narkotykowej 500,- zł 

III. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaŜy 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaŜy 

oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami 

1. Wnioski o wydanie zezwoleń winny być składane, co najmniej 20 dni przed 

planowanym rozpoczęciem sprzedaŜy 

2. Zezwolenie cofa się w przypadku 

1) Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaŜy napojów 

alkoholowych, a w szczególności 

a) sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, 

nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw 

b) sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów 

określonych w art. 14 ust. 3 i 4 

2) Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaŜy napojów 

alkoholowych 

3) Powtarzającego się, co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu 

sprzedaŜy lub najbliŜszej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku 

ze sprzedaŜą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaŜy, gdy 

prowadzący ten nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku 

publicznego. 

4) Wprowadzenia do sprzedaŜy napojów alkoholowych pochodzących z 

nielegalnych źródeł  

5) Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 11 

ust.4  

6) Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez 

osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego 

zezwolenie 

7) Orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec 

osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego 

zezwolenie, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej 

zezwoleniem  

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkotykowych 

1. Dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

(Ośrodek Interwencji Kryzysowej)    18.530,- zł 


