
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) oraz 
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 783 z późn. 
zm.) oraz art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 
2015 r., poz. 1390)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 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 01.01.2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 29 grudnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE
NA 2018 r.

I.  WSTĘP

Problemy wynikające z picia alkoholu są jednymi z najpoważniejszych problemów społecznych. Mają 
one ogromny wpływ na bezpieczeństwo społeczne, stan zdrowia ludzi jak też relacje z najbliższymi. 
Alarmujące dane na temat wzrostu spożycia alkoholu wśród młodzieży i znacznego obniżenia wieku 
inicjacji alkoholowej, poszerzenie problematyki związanej z alkoholizmem o zagadnienie przemocy 
w rodzinie, szkód powodowanych przez pijących dorosłych i młodzież, a także ogólnego przyzwolenia 
społecznego na spożywanie alkoholu przez młodych ludzi kierunkuje działania w tym zakresie w stronę 
profilaktyki alkoholowej oraz w stronę pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy, które realizowane 
są na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bogoria na rok 
2018 zawiera zadania, które będą realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz 
z wykorzystaniem istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień. 
Działania podejmowane w ramach niniejszego programu mają na celu zmniejszenie różnorodnych 
problemów powodowanych przez alkohol w całej społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie 
podwyższonego ryzyka. Główne problemy to m.in. picie alkoholu przez młodzież, szkody zdrowotne 
związane z nadużywaniem alkoholu, zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko 
przemocy domowej, nietrzeźwość w miejscach publicznych. Ze względu na to, że Gmina Bogoria jest małą 
gminą, na terenie której nie posiadamy ośrodka leczenia odwykowego ani poradni prowadzącej terapię 
odwykową, zadania będą skupiać się przede wszystkim na profilaktyce I – rzędowej, uniwersalnej.

Program powstał w oparciu o „Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” 
z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.), Ustawę z 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.) oraz Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Uwzględniono również wskazówki wynikające z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r.- Dz. U. 2016r. poz. 1492) oraz rekomendacje do 
realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w 2018 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kluczową rolę w działaniach podejmowanych w ramach w/w Programu odgrywa Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Centrum Psychoterapii Poradnia Leczenia Uzależnień „Promedic” w Staszowie , Wojewódzkim 
Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Morawicy, Ośrodkiem Zdrowia, Strażą 
Gminną, Policją, Sądem Rejonowym, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi.

II.  CELE PROGRAMU

Cel główny: Ograniczenie spożywania napojów alkoholowych i innych używek oraz redukcja 
związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych na terenie gminy Bogoria.

Cele szczegółowe:

1. Większa wiedza i świadomość społeczna na temat alkoholizmu i narkomanii oraz możliwych skutków 
i sposobów zapobiegania tym zjawiskom.
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2. Szerszy dostęp do oferty pomocowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii.

3. Kontrola rynku sprzedaży napojów alkoholowych mająca na celu wyeliminowanie nierzetelnych 
sprzedawców.

4. Edukacja społeczna ukierunkowana na zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu oraz narkotyków.

5. Ograniczenie zjawiska sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież

6. Tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

7. Eliminowanie czynników destabilizujących życie rodzinne.

8. Partnerstwo w dążeniu do wypracowania skutecznych metod i rozwiązań w profilaktyce środowiskowej.

III.  ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  I PRZEMOCY W RODZINIE

Zadanie I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

1. Dostarczanie informacji o możliwościach korzystania z usług terapeutycznych dla osób uzależnionych 
i ich rodzin.

2. Organizowanie rozmów z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu na terenie gminy w celu 
motywowania ich do podjęcia psychoterapii w odpowiednich placówkach leczenia.

3. Dofinansowanie programów rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych po zakończonych programach 
psychoterapii uzależnień.

4. Wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjno-dydaktycznych dotyczących istoty uzależnień i przemocy.

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

7. Ponoszenie kosztów postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do leczenia w placówkach 
odwykowych.

Zadanie II

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli służb i instytucji działających na rzecz ochrony rodzin 
przed przemocą szkoleń i kursów obejmujących zagadnienia dotyczące specyfiki zjawiska przemocy 
w rodzinie, konsekwencji przemocy w rodzinie, funkcjonowania osób doznających przemocy i stosujących 
przemoc.

2. Informacje w postaci  ulotek, plakatów itp. o możliwościach i procedurze administracyjno-prawnej 
kierowania osób uzależnionych na  leczenie odwykowe, jaką może podjąć osoba doznająca przemocy.

3. Wspieranie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, doposażenie ich 
w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin alkoholowych.

4. Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie tj. kuratorami, prokuratorami, sędziami.

5. Wzmocnienie działań służących wdrażaniu „Niebieskich Kart” celem rozpoznania zaburzeń życia 
rodzinnego wywołanych nadużywaniem alkoholu.
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6. Dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, np. w szkołach, 
w celu stworzenia miejsc indywidualnej pomocy dzieciom i ich rodzicom dotkniętych problemem 
alkoholowym/ problemem przemocy.

7. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych i narad w zakresie pracy z dziećmi z rodzin 
z problemem alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla 
pedagogów, psychologów, nauczycieli, którzy stykają się z ofiarami i sprawcami przemocy domowej.

8. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
alkoholowym i dotkniętych przemocą w rodzinie, połączonego z programem profilaktycznym lub opiekuńczo-
wychowawczym (kolonie, półkolonie, zimowiska, obozy, wycieczki). Naborem dzieci uczestniczących w tej 
formie zajęć zajmują się pedagodzy szkolni, wychowawcy klas, pracownicy socjalni. Podstawą 
zakwalifikowania dziecka jest nasilenie problemów występujących w rodzinie, a nie tylko  sytuacja materialna 
rodziny.

Zadanie III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród mieszkańców gminy, a w 
szczególności wśród dzieci i  młodzieży.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

1. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców i nauczycieli w zakresie 
pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji.

2. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, 
skierowanych do grup rówieśniczych.

3. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz 
działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych 
i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

4. Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, poprzez 
dofinansowanie lokalnych imprez rozrywkowych, sportowych, wyjazdów edukacyjnych, 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.

5. Wspieranie działań profilaktycznych szkół, poprzez fundowanie nagród w organizowanych konkursach 
plastycznych, muzycznych, recytatorskich i sportowych, które są elementem programu profilaktycznego 
uwzględniającego szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia.

6. Współpraca z Radami Pedagogicznymi i Pedagogami Szkolnymi w zakresie realizacji szkolnych 
programów profilaktyki zatwierdzonych przez Rady Pedagogiczne, Rady Rodziców i Samorząd Uczniowski.

7. Doposażenie placówek prowadzących powyższe programy w pomoce i sprzęt niezbędny do realizacji  
zaplanowanych zajęć.

8. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych – filmów o tematyce uzależnień i tematyce przemocy, 
publikacji, książek, prenumerata czasopism specjalistycznych, materiałów i urządzeń biurowych dla osób 
koordynujących i realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

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

10. Organizowanie i finansowanie szkoleń uprawniających nauczycieli do realizacji w szkołach 
rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, innych 
uzależnień, przemocy, agresji, poprawnej komunikacji. Wyposażanie ich w dodatkowe materiały edukacyjne, 
pomoce do prowadzenia zajęć,

Zadanie IV

Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:
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1. Współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi

w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy finansowej 
na prowadzenie tej działalności.

2. Wsparcie edukacyjne i finansowe dla podmiotów niepaństwowych zajmujących

się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

3. Wspomaganie finansowe działalności organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia 
i abstynencję, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji harcerskich.

4. Organizowanie spotkań rodziców, nauczycieli i wychowawców z pedagogiem lub psychologiem w celu 
poszerzenia wiedzy w zakresie patologii społecznej i przemocy.

Zadanie V

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu sprzedaży alkoholu 
nieletnim i nietrzeźwym.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

1. Przeprowadzanie kampanii informacyjnych wśród osób prowadzących sprzedaż napojów    
alkoholowych.

2. Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w cyklicznych kontrolach 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie:

a) przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z obowiązujących Uchwał Rady Gminy w Bogorii w tej sprawie,

b) przestrzegania warunków określonych w udzielanych zezwoleniach.

3. Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Uchwałą 
Rady Gminy dotyczącą lokalizacji punktów sprzedaży i limitów.

Zadanie VI

Rozwiązywanie problemów przemocy w rodzinie:

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

1. Wspieranie i współpracę z zespołem interdyscyplinarnym  na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

2. Współpracę z grupami roboczymi tworzonymi przez zespoły interdyscyplinarne w celu rozwiązywania 
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

IV.   Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Schemat działania:

1. Właściwym do wydania postanowienia zobowiązującego do leczenia odwykowego w wyznaczonej 
placówce jest zawsze Sąd Rejonowy zgodnie z miejscem zamieszkania petenta.

2. Wnioski o zbadanie przez lekarza biegłego przyjmuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

3. Komisja rozpatruje wniosek na posiedzeniu przy udziale petenta i sporządza protokół z prowadzonych 
rozmów. Gromadzone są również informacje na temat zachowań alkoholowych pochodzące od wnioskodawcy, 
Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratora.

4. Po wstępnym rozpoznaniu okoliczności sprawy petent kierowany jest na badania psychiatryczno-
psychologiczne.

5. Jeżeli lekarz biegły orzeknie uzależnienie, najczęściej Komisja proponuje zainteresowanemu podjęcie 
leczenia. Jeśli osoba uzależniona przyjmuje taką propozycję i podejmuje leczenie – akta sprawy 
nie przekazywane są przez Komisję do Sądu. W każdej innej sytuacji (odrzucenie propozycji leczenia, 
przerwanie leczenia, dalsze picie pomimo leczenia) sprawę przejmuje Sąd i może wydać postanowienie 
zobowiązujące do leczenia odwykowego w wyznaczonej placówce.

V.  Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
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1. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zwykłych, nadzwyczajnych 
i szkoleniowych GKRPA, udział w szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, prowadzenie 
rozmów indywidualnych z osobami nadużywającymi alkoholu, opiniowanie wniosków, przeprowadzanie 
kontroli w punktach sprzedaży alkoholu, opracowywanie programu i sprawozdań z działalności Komisji oraz 
udział w sesjach Rady Gminy w Bogorii i w Komisjach.

2. Członkowi Komisji należy się zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenia i konferencje podnoszące 
kwalifikacje w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie i środowisku szkolnym.

3. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od pełnionej funkcji oraz wkładu pracy i wynosi 230,00 zł 
brutto dla przewodniczącego i sekretarza, 170 zł brutto dla pozostałych członków Komisji.
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Załącznik do Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,  Przeciwdziałania

Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2018 rok

PRELIMINARZ WYDATKÓW

 w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2018 rok

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Dysponent Termin
realizacji

Zadanie I

Zwiększenie 
dostępności pomocy 
terapeutycznej               
i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków

1.Dostarczenie informacji o możliwościach korzystania z usług 
terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin

2.Organizowanie rozmów z osobami uzależnionymi od 
narkotyków i alkoholu na terenie gminy w celu motywowania 
ich do podjęcia psychoterapii w odpowiednich placówkach 
leczenia

3.Dofinansowanie                             programów 
rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych po zakończonych 
programach psychoterapii uzależnień

4.Wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów 
alkoholowych

5.Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących 
istoty uzależnień i przemocy.

Wójt Gminy 
Bogoria na 
podstawie opinii 
GKRPA

cały rok

Koszt realizacji zadania  I :    2 500,00 zł

Zadanie II

Udzielanie pomocy 
psychospołecznej 
i prawnej rodzinom, 
w których występują 
problemy uzależnień od 
alkoholu i narkotyków 
oraz przemocy 
w rodzinie

1.Szkolenia i kursy dla członków Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz dla przedstawicieli innych 
służb i instytucji

2.Informacje w postaci  ulotek, plakatów itp. o możliwościach 
i procedurze administracyjno-prawnej kierowania osób 
uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe, jakie może 
podjąć osoba doznająca przemocy 

3.Wspieranie działalności świetlic opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży,  doposażenie ich 
w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć 

4.Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. 
kuratorami, prokuratorami, sędziami

5.Wzmocnienie  działań służących wdrażaniu „Niebieskich 
Kart” celem rozpoznania zaburzeń życia rodzinnego 
wywołanych nadużywaniem alkoholu

6.Dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń 
w budynkach użyteczności publicznej,np.             w szkołach 
w celu stworzenia miejsc indywidualnej pomocy dzieciom i ich 
rodzicom dotkniętych problemem alkoholowym.

7.Tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

8.Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych i narad 
w zakresie prac z dziećmi      z rodzin z problemem 
alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć 
socjoterapeutycznych organizowanych dla pedagogów, 
psychologów, nauczycieli, którzy są zatrudnieni deklarują 
gotowość takiej pracy

9.Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego  dla dzieci 

Wójt Gminy 
Bogoria na 
podstawie opinii 
GKRPA

cały rok
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i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych 
przemocą w rodzinie, połączonego z programem 
profilaktycznym lub opiekuńczym.  

Koszt realizacji zadania II :    16 000,00 zł

Zadanie III

Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 
edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych               
i przeciwdziałania 
narkomanii wśród 
mieszkańców gminy, 
a w szczególności 
wśród młodzieży 
i dzieci

1.Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym 
przeznaczonych dla rodziców

2.Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych 
opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych 
do grup rówieśniczych

3.Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do 
sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych 
i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności 
napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży 
alkoholu osobom poniżej 18 roku życia 

4.Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 
przez dzieci i młodzież, poprzez dofinansowanie 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

5.Wspieranie działań profilaktycznych szkół, poprzez 
fundowanie nagród w organizowanych konkursach 
plastycznych, muzycznych, recytatorskich i sportowych

6.Współpraca z Radami Pedagogicznymi i Pedagogami 
Szkolnymi nad realizacją „Programów przeciwdziałania 
uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” zatwierdzonymi 
przez Rady Pedagogiczne, Rady Rodziców i Samorząd 
Uczniowski

7.Doposażenie placówek prowadzących powyższe programy 
w pomoce i sprzęt niezbędny   do realizacji niezbędnych zajęć 

8.Zakup materiałów  informacyjno-edukacyjnych, biurowych 
dla potrzeb GKRPA

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

10.Organizowanie i finansowanie szkoleń uprawniających 
nauczycieli do realizacji w szkołach rekomendowanych 
programów profilaktycznych z zakresu uzależnień

Wójt Gminy  
Bogoria na 
podstawie opinii 
GKRPA cały rok
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Koszt realizacji zadania III :  18 000,00 zł

Zadanie IV

Wspieranie działalności 
instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych 
służącej rozwiązywaniu 
problemów 
alkoholowych

1.Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, 
sportowymi i oświatowymi 
w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci 
i młodzieży oraz udzielanie im pomocy finansowej na 
prowadzenie tej działalności

2.Wsparcie edukacyjne i finansowe dla podmiotów 
niepaństwowych zajmujących 
się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych

3.Wspomaganie finansowe działalności organizacji 
młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia i abstynencję, 
ze szczególnym uwzględnieniem organizacji harcerskich

4.Organizowanie spotkań rodziców, nauczycieli i  
wychowawców z pedagogiem lub psychologiem w celu 
poszerzenia wiedzy w zakresie patologii społecznej i przemocy

Wójt Gminy  
Bogoria na 
podstawie opinii 
GKRPA

cały rok

Koszt  realizacji  zadania IV :        16 000,00 zł

Zadanie V

Podejmowanie 
interwencji w związku 
z naruszeniem 
przepisów dotyczących 
zakazów       i promocji 
napojów alkoholowych 
i sprzedaży alkoholu 

Pkt. V. Programu

Wynagrodzenie 
członków Gminnej 
Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych

1.Przeprowadzanie kampanii informacyjnej wśród osób 
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

2.Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w cyklicznych kontrolach punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie:
a)przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych 
wynikających z ustawy 
     o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
      alkoholizmowi oraz obowiązujących
     Uchwał Rady Gminy w Bogorii w tej sprawie,
b)przestrzeganie warunków określonych w udzielanych 
zezwoleniach.

3.Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych zgodnie z postanowieniami Uchwały 
Rady Gminy dotyczącymi lokalizacji punktów sprzedaży             
i limitów

1.Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za posiedzenie 
GKRPA, udział w sesjach Sądu, prowadzenie rozmów 
indywidualnych z osobami nadużywającymi alkoholu, 
opiniowanie wniosków, przeprowadzanie kontroli w punktach 
sprzedaży, opracowywanie programu i sprawozdań 
z działalności Komisji oraz udział w sesjach Rady Gminy 
w Bogorii i Komisjach

Wójt Gminy  
Bogoria na 
podstawie opinii  
GKRPA

cały rok

Koszt realizacji zadania V i pkt. V Programu :       26 500,00 zł
Zadanie VI  Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym powołanym 

przez Wójta Gminy do podejmowania działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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Rozwiązywanie 
problemów przemocy 
w rodzinie

Wójt Gminy  
Bogoria         
i GKRPA

cały rok

Koszt realizacji zadania VI:   1000 zł.
PLANOWANE  WYDATKI w  2018 roku wynoszą  80 000 ,00 zł

Ogółem dochody w kwocie 80 000,00 zł stanowią opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych, wnoszoną przez prowadzące 
sprzedaż podmioty gospodarcze.
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Załącznik do Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,  Przeciwdziałania

Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2018 rok

w zakresie realizowania treści związanych z przeciwdziałaniem problemu narkomanii na terenie gminy

Lp. Nazwa wydarzenia/ Rodzaj działań Termin 
realizacji Opis

1.

Realizacja programów profilaktycznych, 
pogadanek i konkursów  dla  uczniów na 
temat środków uzależniających, a w 
szczególności narkotyków i alkoholu 
oraz  ich wpływu na organizm dzieci 
i młodzieży człowieka. Zakup nagród za 
udział  w konkursach.

na bieżąco

W poszczególnych szkołach odbędą się 
zajęcia z uczniami w ramach godzin 
z wychowawcą lub zajęć z pedagogiem 
szkolnym.  Uczniowie wezmą udział 
w konkursach o tematyce 
antynarkotykowej.

2.
Udział w kampaniach na rzecz walki 
z dopalaczami, narkomanią  i innymi 
uzależnieniami.

w ciągu roku
Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice 
poszerzą swoją wiedzę nt. 
przeciwdziałania  uzależnieniom.

3.

Zajęcia sportowe oraz pozostałe zajęcia 
pozalekcyjne rozwijające 
zainteresowania młodzieży 
i zapobiegające inicjacji narkotykowej.

na bieżąco

Dzieci i młodzież poprzez udział 
w zajęciach pozalekcyjnych uczą się 
spędzania wolnego czasu w sposób 
zdrowy i bezpieczny.

4.

Spektakle,  warsztaty  profilaktyczne dla 
uczniów w ramach profilaktyki 
pierwszorzędowej.
Wyjazdy na profilaktyczne zajęcia 
w ramach projektu „KINO NA TEMAT”

w ciągu roku

Do realizacji tego zadania zaproszeni 
zostaną wykwalifikowani  specjaliści. 
Uczniowie zaangażują się również 
osobiście w to działanie.

5. Spotkania uczniów z dzielnicowym KPP 
w Staszowie, kuratorem sądowym. w ciągu roku

Uczniowie zostaną zapoznani z prawnym 
aspektem zażywania, posiadania lub 
rozprowadzania narkotyków przez 
nieletnich.

6. Prelekcje i warsztaty dla rodziców. raz w roku

Rodzice poszerzą swoją wiedzę nt. 
sposobów właściwej komunikacji 
z dzieckiem, przeciwdziałania 
uzależnieniom i przemocy wśród 
wychowanków.

7.
Diagnoza stanu bezpieczeństwa uczniów 
oraz sięgania przez nich po środki 
uzależniające.

w ciągu roku

Poprzez rozmowy, obserwację oraz 
badania ankietowe diagnozowany będzie 
problem bezpieczeństwa uczniów oraz 
sięgania przez nich  po używki.

8.
Zakup pomocy dla uczniów i nauczycieli 
oraz literatury fachowej  i prenumeraty 
czasopism o tematyce profilaktycznej.

w ciągu roku
Nauczyciele wzbogacą swój warsztat 
pracy, poszerzą wiadomości  z zakresu 
profilaktyki uzależnień.

9. Szkolenia, warsztaty na tematy 
profilaktyczne. w ciągu roku

Podczas warsztatów uczestnicy poszerzą 
swoją wiedzę na temat profilaktyki 
uzależnień - ze szczególnym naciskiem na 
narkomanię i dopalacze.
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