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UCHWAŁA NR XXXII/    /2020 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

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 ze zm.) art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/    /2020 

Rady Gminy Gniezno 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Gniezno na 2021 rok 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
Gminy Gniezno na rok 2021 zwany dalej „Gminnym Programem” został opracowany w oparciu o art. 4[1] ust.2 
i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1818 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). Gminny Program stanowi integralną część 
strategii rozwiązywania problemów społecznych i uwzględnia zadania wynikające z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii. 

Rozdział 1. 
Zadania programu 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnionych. 

1) Informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówkach leczenia odwykowego. 

2) Motywowanie do leczenia. 

3) Pomoc i udzielanie wsparcia osobom uzależnionym podejmującym próby zerwania z nałogiem m.in. poprzez 
pomoc w nawiązaniu kontaktu z terapeutami oraz pomoc w uzyskaniu miejsca w ośrodku leczenia 
odwykowego. 

4) Udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia. 

5) Rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielania stosownego wsparcia i informacji 
o możliwościach jej powstrzymania. 

6) Uruchamianie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej. 

7) Udzielanie solidnej informacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb z terenu 
gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną pomoc klienta. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu pomocy społecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

1) Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom poprzez współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Policją, służbą zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi programy przeciwdziałania 
przemocy domowej 

2) Organizowanie opieki psychologicznej i prawnej dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia 
i przemocy, współpraca w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii, oraz opieki terapeutycznej 
w punkcie konsultacyjnym - 5.760,00 zł 

3) Współpraca z jednostkami samorządu lokalnego ( szkołami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją 
i Ochotniczą Strażą Pożarną ). 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności, informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

1) Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Celem zadania jest 
promowanie trzeźwego stylu życia, wyjaśnienie problematyki uzależnienia od alkoholu i substancji 
psychoaktywnych, naukę odmowy picia alkoholu i przyjmowania innych substancji psychoaktywnych, 
wyjaśnienie problematyki przemocy w rodzinie. Szkolenia w zakresie problematyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 
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2) Wspomaganie rozwoju dziecka w poczuciu więzi z rodziną i środowiskiem oraz edukacja rodziców w zakresie 
ochrony dziecka przed różnorodnymi uzależnieniami. 

3) Ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez nieletnich. 

4) Prowadzenie i finansowanie zajęć profilaktyczno-świetlicowych dla uczniów szkół podstawowych w ramach 
pozalekcyjnych zajęć - 15.000,00 zł. 

5) Promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m. in. imprezy sportowe, kulturalne, festyny 
rodzinne itp. 7.500,00 zł. 

6) Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach w zakresie problematyki działań 
profilaktycznych 

7) Zorganizowanie i finansowanie szkoleń oraz działań profilaktycznych w obszarze profilaktyki problemowej 
i przeciwdziałania narkomanii - 1.000,00 zł. 

8) Zorganizowanie wyjazdu z z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych i dotkniętych 
problemem nadużywania alkoholu - 25.000,00 zł 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. 

1) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami fizycznymi działającymi na rzecz 
rozwiązywania problemów alkoholowych - 5.040,00 zł 

2) Propagowanie i informowanie o stowarzyszeniach i instytucjach wyspecjalizowanych w niesieniu pomocy 
rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii, i przeciwdziałania przemocy. 

3) Wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych promujących bezalkoholowy tryb życia - 
5.100,00 zł 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniu przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego 

1) Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w szczególności w zakresie w art. 131 -15 tej ustawy 

2) Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na podstawie upoważnienia Wójta. 

3) Podejmowanie wszelkich czynności interwencyjnych w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art.131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed 
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

4) Współpraca z Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą Rejonową oraz Sądem Rejonowym w Gnieźnie. 

6. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego 

1) Prowadzenie postępowań w celu zobowiązania do podjęcia dobrowolnego leczenia - kierowanie na badania 
w przedmiocie uzależnienia - 5.000,00 zł 

2) Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym. 

3) Składanie wniosków do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania o zobowiązanie poddania się badaniom 
w przedmiocie uzależnienia i leczenie - 2.000,00 zł 

7. Kompetencje członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1) Szkolenie członków GKRPA w zakresie skali i rodzaju problemów alkoholowych i zjawiska przemocy, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - 500,00 zł. 

2) Wynagrodzenie za udział w pracach komisji wraz z należnymi składnikami - 15.840,00 zł 

3) Podróże służbowe - 500,00 zł. 
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Rozdział 2. 
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

1. Osobom powołanym w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne za pracę i udział w posiedzeniach komisji w wysokości: przewodniczący - 480,00 zł, 
członkowie - 420,00 zł. 

2. Podstawą wynagrodzeń dla zespołu kompetentnych członków komisji jest wykonywanie konkretnych zadań 
związanych z koordynacją i wykonaniem czynności wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych min: - udział w posiedzeniach komisji, - diagnozowanie klientów 
w przedmiocie uzależnienia, - prowadzenie wywiadów w środowisku i dokumentacji, - prowadzenie interwencji 
w sprawach przemocy w rodzinie, - przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami kierowanymi do komisji, - 
przeprowadzanie kontroli prawidłowości sprzedaży napojów alkoholowych. 

3. Kwoty określone w pkt. 1 są kwotami brutto, od których będzie odprowadzana zaliczka na podatek 
dochodowy 

4. Ustala się zwrot kosztów podróży wynikających z udziału członków komisji w szkoleniach, seminariach 
i naradach organizowanych dla potrzeb Komisji przez wyspecjalizowane instytucje, poza terenem działania 
Komisji na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności 
przysługującym pracownikom z tytułu podróży służbowych. 

5. Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji pokrywane są z budżetu Gminy ze środków będących 
dochodami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Rozdział 3. 
Postanowienia końcowe 

1. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych określa osobna uchwała Nr LIII/357/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28.08.2018 r. 

2. Program obejmuje zadania do realizacji w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Łączny koszt 
wydatków w projekcie budżetu Gminy Gniezno na rok 2021 wynosi 88 240,00 zł (w tym 1.000,00 zł na 
przeciwdziałanie narkomanii). Środki finansowe, które będą zabezpieczały realizację w/w przedsięwzięć będą 
pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala szczegółowy zakres działań 
wynikających z Gminnego Programu wnioskując jednocześnie o przeznaczenie na ten cel środków w budżecie 
gminy, a po uchwaleniu budżetu koryguje plan działań wskazując sposób jego realizacji.
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Uzasadnienie

Środki finansowe na realizację gminnych programów profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zgodnie z art. 4[1] ust.2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1,
ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.)
prowadzenie działań związanych z profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gmin, realizacja ich prowadzona jest natomiast
w postaci gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę gminy. W związku z powyższym w celu
umożliwienia realizacji zadań wynikających z mocy przytoczonych ustaw, niezbędne jest podjęcie opracowanej
uchwały, zawierającej zarówno katalog zadań jak i preliminarz wydatków finansowych, pochodzących z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe na realizację gminnego
programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są
zabezpieczone w projekcie budżetu Gminy Gniezno na 2021 r. W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest
w pełni uzasadnione.
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