
U C H W A Ł A  Nr XVII/92/07 

Rady  Gminy  w Bogorii 

z dnia 28 grudnia 2007 roku 
 
 
 
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok. 
 
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy      
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.    
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia                        
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z póź.zm) i art. 10 ust. 2 ustawy 
z dnia 19 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179 poz. 
1485 z późn.zm.) 

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 
 

§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 
01.01.2008 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 

 

 
 



                                                                      Załącznik do  Uchwały   Nr XVII/92/07 
                                                                                     Rady  Gminy  w  Bogorii 
                                                                                      z  dnia 28 grudnia 2007 r. 
 
 
     GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW 
     ALKOHOLOWYCH  ORAZ  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA   2008 r. 
 
 
             W  oparciu o „Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”  
z dnia 26 października 1982 roku (tj. Dz.U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 z późniejszymi 
zmianami) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 
179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy w Bogorii dla zmniejszenia 
problemów związanych  ze spożyciem napojów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii 
uznaje za celowe podjęcie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów  
alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.  
 
 
         ZADANIA GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW     
                          ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
 
    
  Prowadzenie działań  związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy. Zadania te 
realizowane są w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych” i „ Przeciwdziałaniu Narkomanii”. 
W szczególności zadania te obejmują: 
            
 
  Zadanie I 
 
Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych 
od  alkoholu i  narkotyków oraz dla rodzin w których występuje przemoc: 
 
1. Systematyczne szkolenia i kursy dla członków Gminnej Komisji  ds. Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
 
2. Zapewnienie informacji o możliwościach korzystania z usług terapeutycznych dla osób       

uzależnionych i ich rodzin, 
 
3. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, które podjęły się leczenia lub 

rehabilitacji. 
 
4. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji                   

o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. 
 
5. Inicjowanie  interwencji  w przypadku diagnozy przemocy  domowej. 
 
 
 
 
 
 



            Zadanie II 
 
Wspieranie psychospołeczne i prawne rodzin, w których w związku z  nadużywaniem  
alkoholu  
i  narkotyków występuje przemoc : 
 
1. Organizacja świetlic opiekuńczo-wychowawczych  dla dzieci i młodzieży oraz 

doposażenie ich w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych      
i profilaktycznych, 

 
2. Dofinansowanie w miarę potrzeb wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach z rodzin 

zagrożonych alkoholizmem, 
 
3. Upowszechnienie wiedzy (ulotki, plakaty) o możliwościach i procedurze administracyjno-

prawnej  kierowania osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe oraz 
działaniach jakie może podjąć osoba doznająca przemocy w celu powstrzymania             
i uwolnienia  od  przemocy jak i od sprawcy, 

 
4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje osób      

zajmujących  się pomaganiem ofiarom przemocy, 
 
5. Zorganizowanie dla nauczycieli z terenu gminy kursu specjalistycznego w zakresie pracy    

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć    
profilaktycznych, 

 
6. Współpraca z policją  i pomocą społeczną w zakresie wdrażania „Niebieskich Kart” 

celem rozpoznania zaburzeń życia rodzinnego wywołanych nadużywaniem alkoholu        
i stosowanie przemocy oraz wdrażanie procedur interwencji pracowników lecznictwa 
odwykowego w przypadkach przemocy domowej, 

 
7. Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie: kuratorem, prokuratorem i sędziami. 
 
 
  Zadanie III 
 
Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej w zakresie  rozwiązywania 
problemów alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii  wśród mieszkańców gminy, 
a w szczególności młodzieży i dzieci: 
 
1. Realizowanie i finansowanie ogólnopolskich programów z profilaktyki  uzależnień, 
 
2. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych. 
 
3. Organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych, sportowych, wystaw dla dzieci                  

i młodzieży na  tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych w szkołach przy 
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bogorii i Gminnym Ośrodkiem Kultury    
w Bogorii,  

 
4. Pomoc finansowa w organizowaniu  form spędzania wolnego czasu poprzez 

organizowanie  wakacyjnych obozów wypoczynkowo-terapeutycznych, 
 
5. Pomoc finansowa w organizacji wyjazdów dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych do 

teatrów, kin i innych imprez kulturalnych, celem pokazania sposobu spędzania wolnego 
czasu i rozwijania doznań estetycznych, 



6. Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego wykorzystywanego do organizowania 
zajęć sportowych w ramach „Szkolnych Programów Profilaktyki”, 

 
7. Wspieranie działań profilaktycznych szkół, poprzez fundowanie nagród                           

w organizowanych  konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich  i sportowych. 
 
8. Współpraca z Radami Pedagogicznymi i Pedagogami Szkolnymi nad realizacją 

„Programów przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży” zatwierdzonymi 
przez Rady Pedagogiczne, Rady Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

 
9. Realizacja zadań zawartych w załączniku Nr 2 do niniejszego Programu. 

 
 Zadanie IV 
 
Wspierania działalności organizacji, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, które 
w swojej działalności, statucie lub pracy są ukierunkowane na profilaktykę i 
rozwiązywanie problemów alkoholowych: 
 
1. Wsparcie edukacyjne i finansowe dla podmiotów niepaństwowych zajmujących się 

statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
 

2. Cykliczne badanie i systematyczne monitorowanie zjawisk dotyczących uzależnień na 
terenie  gminy, w szczególności  wśród dzieci i młodzieży. 

 
3. Organizowanie spotkań nauczycieli, wychowawców i rodziców z pedagogiem lub 

psychologiem w celu poszerzenia wiedzy w zakresie patologii społecznej i przemocy. 
 

4. Pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez  biegłych w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu - osób kierowanych przez GKPiRPA na leczenie odwykowe. 

 
   Zadanie V 
 
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazów 
sprzedaży alkoholu i promocji napojów alkoholowych : 
 
1. Przeprowadzanie kampanii informatycznej wśród osób prowadzących sprzedaż napojów     

alkoholowych. 
 
2. Udział członków GKPiRPA w cyklicznych kontrolach punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. 
 
3. Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

zgodnie z postanowieniami  Uchwały Rady Gminy  dotyczącymi lokalizacji punktów 
sprzedaży i limitów. 

 
           Zadanie VI 
 
Wynagrodzenia członków  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
 
1. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za posiedzenie GKPiRPA, udział w 

sesjach Sądu, prowadzenie rozmów indywidualnych z osobami nadużywającymi 
alkoholu oraz za przeprowadzane kontrole w punktach sprzedaży. 

2. Wysokość wynagrodzenia wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w III kwartale 2007 r. w zaokrągleniu do pełnego złotego tj. 135 zł. 

3. Zwrot kosztów podróży. 



                                                                                                 Załącznik do Programu Profilaktyki 
                                                                                                                                              i Rozwiązywania Problemów  
                                                                                                                                              Alkoholowych  na 2008 rok 
                                                                                                                                              Rady Gminy w  Bogorii 
                                                                                                                                               Nr XVII/92/07 z dnia 28.12.2007 r. 
                                        
                                                
 

PRELIMINARZ  WYDATKÓW 
w  ramach  Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2008 rok. 
 
 

 
  Lp. 

 
Cel (zadania) 

 
 Kwota w zł 

 
Dysponent 

 
Termin 
realizacji 

 
  1. 
 
 

Wdrażanie programu  profilaktycznego łącznie z 
wyposażeniem Świetlic Szkolnych i Wiejskich,dofinansowanie 
do zakupu sprzętu sportowego wykorzystywanego do 
organizowania zajęć sportowych w ramach „Szkolnych 
Programów Profilaktyki”, wspieranie działań profilaktycznych 
szkół, poprzez fundowanie nagród  w organizowanych 
konkursach plastycznych,muzycznych,recytatorskich  i 
sportowych. 

 
 
          11.875 

 
Wójt Gminy  
w Bogorii na 
podstawie opinii  
GKPiRPA 

 
 
 
cały rok 

   
  2. 

Pomoc finansowa w organizowaniu  form spędzania wolnego 
czasu poprzez organizowanie  wakacyjnych obozów  
wypoczynkowo-terapeutycznych, pomoc finansowa w 
organizacji wyjazdów dzieci i młodzieży z rodzin 
patologicznych do teatrów, kin i innych imprez kulturalnych, 
celem pokazania sposobu spędzania wolnego czasu i 
rozwijania doznań estetycznych, 

 
 
          10.000 

 
Wójt Gminy w 
Bogorii na 
podstawie opinii  
GKPiRPA 

 
 
cały rok 
 
 

 
  3. 

 
Wspieranie instytucji i osób fizycznych, które w swej 
działalności ukierunkowane są na profilaktykę i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych 

 
  
               500 
 
 

 
Wójt Gminy w 
Bogorii i 
GKPiRPA 

 
 
cały rok 

 
  4. 

 
Cykliczne kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
(zakup paliwa dla policji) 

 
            2.000 

Wójt Gminy w 
Bogorii i 
Przewodniczący 
GKPiRPA 

 
 
 cały rok 

 
  5. 

 
Działalność GKPiRPA- diety,zwrot kosztów podróży, 
delegacje oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia 

 
           9.000 

Wójt Gminy w 
Bogorii i 
Przewodniczący 
GKPiRPA 

 
 
 cały rok 

 
  6. 

 
Pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez  biegłych w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu - osób kierowanych 
przez GKPiRPA na leczenie odwykowe. 
 

 
 
            2.000 

 
Wójt Gminy w 
Bogorii i 
GKPiRPA 

 
cały rok 

   
  7. 

 
Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym 
 

 
          20.000 

 
Wójt Gminy w 
Bogorii i 
GKPiRPA 

 
 cały rok 

 
  8. 

 
Współpraca w zakresie realizacji szkolnych programów 
przeciwdziałania narkomanii 

 
 
            5.000 

 
Wójt Gminy w 
Bogorii i 
Przewodniczący 
GKPiRPA 

 
 
 cały rok 

 
WYDATKI w 2008 roku wynoszą   60.375  zł. 

 
                                  DOCHODY W 2008r wyniosą 60.375 zł. 

 



Załącznik  do  Programu Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 
2008 rok  
Rady Gminy w Bogorii Nr XVII/92/07 z dnia 
28.12.2007 r. 

 
 

Załącznik nr 2  
do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r. 
 
 

W oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi       
z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz o Ustawę   
o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 19 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) 
pełnomocnik Wójta Gminy ds. narkomanii załącza do „Gminnego Programu Profilaktyki           
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r.” 
informację o działaniach zaplanowanych do realizacji na rok 2008. Są one następujące: 

 
 

Lp. 
Nazwa 

wydarzenia/ 
Rodzaj działań 

Miejsce 
realizacji 

Data 
wydarzenia 

Osoba do 
kontaktu 

Telefon  Opis 

1.  

Pogadanki, 
zajęcia z uczniami 
na temat środków 
uzależniających, a 
w szczególności 
narkotyków i 
alkoholu i ich 
wpływu na 
organizm młodego 
człowieka. 

Publiczne 
Gimnazjum 
w Bogorii 
 
 

na bieżąco 
Anna 
Ziębora 
pedagog 

015 867 
40 26 

W poszczególnych 
klasach odbędą się 
zajęcia z uczniami w 
ramach godzin 
wychowawczych i 
zajęć z pedagogiem 
szkolnym.  

2.  

Zajęcia sportowe 
UKS „Zorza” oraz 
pozostałe zajęcia 
pozalekcyjne. 

Publiczne 
Gimnazjum 
w Bogorii 
 
L.O. w 
Bogorii  

na bieżąco 
Piotr 
Adamczyk 

015 867 
40 26 

Młodzież poprzez 
udział w zajęciach 
pozalekcyjnych uczy 
się spędzania 
wolnego czasu w 
sposób zdrowy i 
bezpieczny.  

3.  

Teatrzyk 
profilaktyczny dla 
społeczności 
szkolnej w ramach 
profilaktyki 
pierwszorzędowej. 

P.G. w 
Bogorii 

październik/ 
listopad 
2008 

Anna 
Ziębora 
 
Eliza 
Wójtowicz 
 

015 867 
40 26 

Uczniowie osobiście 
zaangażują się w 
działania 
profilaktyczne. 

4.  

Konkurs 
plastyczny na  
plakat „Używki – 
nie dla mnie!” 

P.G. w 
Bogorii 

październik/ 
listopad 
2008 

Ewa Maj  
Anna 
Ziębora 
Eliza 
Wójtowicz 

015 867 
40 26 

Uczniowie osobiście 
zaangażują się w 
działania 
profilaktyczne. 

5.  

Spotkania 
uczniów z 
dzielnicowym PP 
w Bogorii 

P.G. w 
Bogorii 

w ciągu roku 

Anna 
Ziębora 
 
mł. asp. 

015 867 
40 07 

Dzielnicowy zapozna 
uczniów z prawnym 
aspektem 
zażywania, 



Krzysztof 
Giera 
 

posiadania lub 
rozprowadzania 
narkotyków przez 
młodzież. 
 

6. 
Spotkanie z 
rodzicami 

P.G. w 
Bogorii 

raz w roku 

Anna 
Ziębora 
Eliza 
Wójtowicz 
mł. asp. 
Krzysztof 
Giera 
 

015 867 
40 07 

Dzielnicowy zapozna 
rodziców z sytuacją 
w gminie oraz 
prawnymi aspektami 
popełniania czynów 
karalnych przez 
młodzież. 

7.   
 

Ankieta wśród 
uczniów klas 
pierwszych i ich 
rodziców na temat 
bezpieczeństwa w 
szkole 

P.G. w 
Bogorii 

październik 
2008 

Anna 
Ziębora 

015 867 
40 26 

Poprzez badania 
ankietowe Rada 
Pedagogiczna 
otrzyma informacje o 
ewentualnych 
zagrożeniach 
występujących na 
terenie szkoły oraz 
wypracuje wnioski do 
dalszej pracy 
profilaktyczno – 
wychowawczej. 

8. 

Ankieta wśród 
uczniów na temat 
występowania 
zjawiska 
narkomanii i 
alkoholizmu wśród 
uczniów. 

P. G. w 
Bogorii 

raz w 
miesiącu 

Dyrekcja 
szkoły 
 
Anna 
Ziębora 

015 867 
40 26 

Comiesięczne 
badanie ankietowe 
pozwoli na 
natychmiastowe 
wyeliminowanie 
pojawiających się 
sygnałów o 
zażywaniu, 
rozprowadzaniu lub 
posiadaniu 
narkotyków, alkoholu 
i papierosów.   

9. 
Zorganizowanie 
„Dnia Sportu i 
Walki z Nałogami” 

P. G. w 
Bogorii 

 

Piotr 
Adamczyk 
Anna 
Ziębora 
Eliza 
Wójtowicz 

015 867 
40 26 

Sport dla większości 
uczniów stanowi 
nieodłączną część 
życia. Poprzez 
propagowanie go 
połączone z 
kampanią 
profilaktyczną na 
temat używek 
chcemy zachęcić 
uczniów do 
zdrowego stylu 
życia, wolnego od 
nałogów.  

 
 

 


