
Uchwała Nr 116/XVII/08
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

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

gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 1 oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 

26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  

/Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm./ oraz art. 10 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm./ uchwala się co następuje:

§1

Przyjmuje  się  Gminny  Program Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  

i  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy  Miasta  Gostynina  na  rok  2008  stanowiący 

załącznik nr 1 do uchwały.

§2

Źródłem  finansowania  Programu  jest  budżet  gminy  na  2008  rok:  dział:  851  –  Ochrona 

zdrowia,  rozdział:  85153  –  Zwalczanie  narkomanii  i  rozdział:  85154  –  Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

     Jolanta Syska-Szymczak



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 
116/XVII/08      

                                                                                Rady Miejskiej w Gostyninie      
                                                                                z dnia 25 stycznia 2008 r.       

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA ROK 2008

Szczegółowe założenia Programu.

I. Zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób  
uzależnionych  od  alkoholu  i  narkotyków.  Realizacja  tego  zadania  odbywa się 

poprzez:

1. Wspieranie  placówki  lecznictwa  odwykowego  w  zakresie  doposażenia  i  podnoszenia 
kwalifikacji zespołu terapeutycznego.

2. Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia.
3. Organizacja i prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków. Dyżury pełnione 
są  trzy  razy  w  tygodniu.  W  Punkcie  porad  udzielają:  kuratorzy  zawodowi  Sądu 
Rejonowego  w  Gostyninie,  przedstawiciel  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  i 
Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

II. Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  pomocy  
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
Realizacja tego zadania odbywa się poprzez:

4. Wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.
5. Pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - finansowanie 

działalności świetlicy socjoterapeutycznej.
6. Dopłaty  za  pobyt  dzieci  w  przedszkolach  z  rodzin  zagrożonych  alkoholizmem  i 

narkomanią.
7. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie: 

- wspieranie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie Niebieskie Karty w 
Policji,    pomocy społecznej, a także wdrażanie tych procedur w Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych i Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla 
Ofiar Przemocy w    Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków;

- finansowanie i realizacja programów profilaktyki przemocy domowej.

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. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez:

8. Organizowanie  specjalistycznych  szkoleń  z  zakresu  problematyki  alkoholowej  i 
narkomanii w szkołach i dla różnych grup społecznych. 

9. Włączanie  się  w  ogólnopolskie  kampanie  profilaktyczno-edukacyjne  (festyny, 



happeningi) oraz promowanie zdrowego stylu życia w środkach masowego przekazu.
10. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których zawarte są treści z zakresu 

profilaktyki uzależnień.

IV. Wspieranie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej  
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Realizacja tego zadania odbywa się  
poprzez:

11. Współpracę  ze  stowarzyszeniami  i  klubami  abstynenckimi;  dofinansowanie  kosztów 
obozów  i  kolonii  terapeutycznych;  finansowanie  programów  terapeutycznych 
realizowanych w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich. 

12. Wspieranie  działalności  na  rzecz  dzieci  niepełnosprawnych  oraz  dzieci  z  rodzin 
dysfunkcyjnych.

Zasady koordynacji Programu.

     Koordynatorem Programu jest Wydział Rozwoju, Aktywizacji i Promocji Miasta Urzędu   
     Miasta  w Gostyninie  we współpracy  z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w 
Gostyninie.

Zasady  wynagradzania  członków  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych.

      Za udział w posiedzeniach członkowie Komisji otrzymują każdorazowo wynagrodzenie 
brutto   
      w wysokości:
      1) przewodniczący:        120,00 zł,
      2) pozostali członkowie:  65,00 zł.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 
116/XVII/08 

                                                                       Rady Miejskiej w Gostyninie
                                                                       z dnia 25 stycznia 2008 r.       

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Na finansowanie zadań wynikających z Programu przeznacza się środki uzyskane z tytułu 
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r.

Dział 851  OCHRONA ZDROWIA 252  500  - 
zł.

Rozdział    85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi      224 500 - 
zł.

§ 3030         - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 500 - zł.
- za udział w posiedzeniach komisji 9 500 zł.

§ 3110 - Świadczenia społeczne 22 500 - 
zł.

- dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach           .
   dla dzieci z rodzin zagrożonych narkomanią i alkoholizmem        22 500 - zł

§ 4170        -  Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 - zł.
- realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych
  /Zachowaj Trzeźwy Umysł/                                                             10 000 - zł 
- dyżury w punkcie konsultacyjnym   8 000 - zł.
- za pełnienie funkcji gospodarza Klubu Abstynenta   3 000 - zł.
- wynagrodzenie biegłych za opinie   9 000 - zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  9 800 -zł.

- zakupy dla Klubu Abstynenta     2 700 -zł.
- zakupy dla instytucji promujących zdrowie    2 400 -zł.
- materiały do realizacji programów profilaktycznych    2 000 -zł.
- organizacja spektakli profilaktycznych    2 700 -zł.

§ 4300 Zakup pozostałych usług 151 100-
zł.

- pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia profilaktyczno-rekreacyjne
   z elementami   profilaktyki alkoholowej i narkotykowej       49 000 -zł.

- organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych 



   narkomanią i alkoholizmem z elementami profilaktyki 
   narkotykowej i alkoholowej   40 000 -zł.
- organizacja półkolonii letnich i zimowisk j.w.     6 000 -zł.
- prowadzenie świetlicy miejsko-parafialnej
  dla dzieci z elementami profilaktyki alkoholowej n narkotykowej  15 600 -zł.
- koszty obsługi punktu konsultacyjnego     3 100 -zł.
- koszty obsługi miejskiego programu profilaktycznego   10 000 -zł.
- bilety na koncerty profilaktyczne     2 100 -zł.
- druk ulotek, plakatów     1 100 -zł.
- badania profilaktyczne     5 300 -zł.
- szkolenie członków Komisji i Koordynatora     2 000 -zł.
- wynagrodzenie dla prowadzących świetlice   17 000 -zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 500 - zł.
- delegacje członków komisji  500-zł.

§ 4430        Różne opłaty i składki 1 000 zł.
- opłaty sądowe 1 000 - zł.

Rozdział     85153   Zwalczanie narkomanii                       28 000 -zł 

§ 4170         Wynagrodzenia bezosobowe  16 600 -zł
                 - realizacja programów edukacyjnych   5 000-,zł.
  - dyżury w punkcie konsultacyjnym   4 200-zł.

- opracowanie diagnozy na temat uzależnień na terenie miasta        7 400 -zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400 -zł.
- zakup elementów wyposażenia punktu 2 000 -zł.
- materiały do realizacji programów profilaktycznych 1 000 -zł.
- organizacja spektakli profilaktycznych 2 400 -zł.

§ 4300         Zakupy usług pozostałych 6 000 -zł.
- obsługa punktu konsultacyjnego 1 300 -zł.
- druk ulotek, plakatów broszury 3 000 -zł.
- szkolenie konsultantów i koordynatora 1 700 -zł.


