Uchwała Nr XII/62/07
Rady Gminy Lipno
z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i
Nr 138, poz. 974/ oraz art. 41 ust. 1i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U z 2007 r. Nr 70,
poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238/ oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 Ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485;
z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558)
Rada Gminy Lipno
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdzić program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr XII/62/07
RADY GMINY LIPNO
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PROGRAM
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w
Gminie Lipno na rok 2008.
Wprowadzenie
Zadania związane z prowadzeniem działań profilaktycznych i rozwiązywania
problemów alkoholowych należą do zadań własnych gmin zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, że większość kompetencji i
środków finansowych jest zlokalizowana na poziomie samorządów gmin, które dysponują
największą wiedzą o problemach lokalnej społeczności, a także o dostępnych zasobach.
Samorządy podejmują środki zaradcze, oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w
Lipnie obejmuje działania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zawiera
zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Gminny Program określa działania mające na
celu prowadzenie profilaktyki działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i
zapobiegawczej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.
Alkohol i narkotyki to jeden z najpowszechniejszych sposobów redukowania lęków i
niepokojów egzystencjalnych. Zawsze jednak pojawia się problem poziomu wglądu i
krytycznej oceny, czy nie ma tu miejsca proces patologiczny, czy nie rozpoczyna się już
nadużywanie danego środka i jego szkodliwe działanie.
Patologie społeczne zbierają szczególnie tragiczne żniwo, gdy dotykają ludzi młodych,
upośledzają wiele struktur rozwojowych, wypaczają znacznie silniej wiele wymiarów
osobowości. Zjawisko narkomanii i alkoholizmu przybiera postać epidemii – problemu
współczesnej cywilizacji. Współczesne czasy charakteryzują się szybkim tempem zmian i aby
za nimi podążyć człowiek więcej musi umieć, rozumieć, sprawniej działać i rozwiązywać
więcej problemów. Nie wszyscy są tak silni, aby sobie z tym poradzić, a szczególnie dzieci i
młodzież. Rodzina w wielu przypadkach przestaje dawać poczucie bezpieczeństwa.
Profilaktyka powinna zmierzać przede wszystkim do wytworzenia pozytywnych
wzorców w rodzinie. Rodzina musi być silnym oparciem dla młodych ludzi zagrożonych
niebezpieczeństwem natury ekonomicznej społecznej i moralnej.
W perspektywie powyższych rozwiązań profilaktyka uzależnienia polega nie tylko na
promowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, lecz także, a nawet przede wszystkim na
poprawieniu jakości więzi międzyosobowych, oraz pogłębianiu etycznej wrażliwości
młodego człowieka i jego najbliższego środowiska rodzinnego, rówieśniczego, szkolnego i
społeczno-kulturowego.
Podjęcie i wykonanie zadań programu Naszej GKRPA zapewni realizację jednego z
trudniejszych zadań własnych gminy, jakim jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów
uzależnień.
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Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalonego corocznie przez Radę
Gminy.
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i
narkomanii zawarte w treści programu są kontynuacją podjętą w latach poprzednich prac,
które należy realizować w systemie działań długofalowych i nie można ich wyraźnie
oddzielić, a także zamknąć w ściśle określonych przedziałach czasowych.
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I. LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH
W GMINIE LIPNO.
Struktura gminy:
Gmina Lipno liczy ogółem 11.713 mieszkańców w tym:
mężczyzn 5.811
kobiet
5.902
Bezrobocie:
W/g informacji uzyskanych z PUP Lipno wynika, że stopa bezrobocia na koniec września
2007 roku wynosiła:
w kraju: 11,7 %
w woj. kujawsko-pomorskim: 15,2 %
w powiecie lipnowskim: 23,4 %
Ilość bezrobotnych w Gminie Lipno – 1075 osób
w tym kobiet: 653
z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 147 osób
w tym kobiet: 66
Wysoka stopa bezrobocia przedkłada się na sferę zachowań alkoholowych. Jak wynika
z badań spadek dochodów (co przy rosnącym bezrobociu jest normą) brak perspektyw na
przyszłość, przyczyniają się do wzrostu skali problemów alkoholowych i narkomanii.
Pomoc społeczna
Do listopada 2007 pomocą objęto 628 rodzin, w tym 2434 osób. W 21 rodzinach występuje
problem alkoholowy, dotyczy on 84 osób. Kwota udzielonej pomocy tym osobom to 27.216
zł.
Sprzedaż alkoholu

1.
ogółem
(wszystkich
punktów)

43

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie
(stan na 31.10.2007)
z napojami przeznaczonymi do spożycia
1) poza miejscem sprzedaży
2) w miejscu sprzedaży
według zawartości alkoholu
według zawartości alkoholu
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Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2007 roku
(stan na 31.10.2007)
z napojami przeznaczonymi do spożycia
1) poza miejscem sprzedaży
2) w miejscu sprzedaży
według zawartości alkoholu
według zawartości alkoholu
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6. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – prowadzi oświatę zdrowotną,
podejmuje działania informacyjno – edukacyjne oraz promujące zdrowy styl życia.
7. Szpital Psychiatryczny – Oddział detoksykacyjny, Poradnia Terapii Uzależnień –
leczy osoby uzależnione, wobec których jest orzeczenie Sądu jak również osoby
poddające się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu, prowadzi opiekę w ramach
dziennego i ambulatoryjnego lecznictwa odwykowego.
8. Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego, kościoły – realizują zapisy w
zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii (np.: Sierpień – miesiącem
trzeźwości).
9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu i
narkotyków poddania się leczeniu odwykowemu:
− przyjmowanie zgłoszeń o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z
jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy,
− prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu motywujących do
podjęcia leczenia,
− kierowanie osób nadużywających alkoholu do biegłego i psychologa,
− złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego wobec osoby,
której postępowanie dotyczy,
− informuje o miejscach pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin,
− wspomaga finansowo działania profilaktyczne dla osób uzależnionych.
10. Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem alkoholowym – udziela osobom
i rodzinom w których występują problemy alkoholowe specjalistycznej pomocy ze
strony psychologa, pedagoga oraz terapeuty.

III. CELE PROGRAMU.
Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii jest
kontynuacją zadań, celów, kierunków i inicjatyw podejmowanych przez samorząd na
przestrzeni kilku lat, a także poszerzony jest o zadania wynikające z pojawienia się nowych
problemów (narkomania, przemoc) i potrzeb środowiska. Stanowi spis działań będących
jednocześnie zadaniami własnymi gminy, w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą
realizowane w 2008 roku, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych priorytetów:
a) w dziedzinie życia społecznego – przyznanie priorytetu dla działań i decyzji służących
profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w
rodzinie,
b) zapewnienie systematycznego finansowania Programu w ramach środków z budżetu
gminy pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
c) usprawnienie działalności placówek państwowych i stowarzyszeń realizujących
programy profilaktyczne i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
d) działania na rzecz dostępności oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych osób i
rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
e) zwiększenie skuteczności systemu kontroli na rynku alkoholowym,
f) działania ograniczające dostępność alkoholu i narkotyków osobom nieletnim,
g) programy profilaktyczne w szkołach,
h) zwiększenie kompetencji osób w zakresie pracy i kontaktu z dziećmi wychowującymi
się w rodzinach z problemem alkoholowym,
i) zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej dla dzieci z problemami
alkoholowymi i narkomanią,
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j) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych.
IV. DZAŁANIA PROFILAKTYCZNE
1. Celem działań profilaktycznych jest stworzenie zintegrowanego systemu profilaktyki
gminnej w zakresie:
− ochrony dzieci i młodzieży przed uzależnieniem się od alkoholu, narkotyków i
tytoniu,
− zmniejszania ilości spożywanego alkoholu,
ograniczenia liczby nowych przypadków uzależnień
2. Zapobieganie zjawiskom patologicznym realizowanie będzie przez tworzenie
warunków, wdrażanie, wsparcie finansowe i konsekwentną realizację działań
profilaktycznych.
3. Działania profilaktyczne, w szczególności wśród dzieci i młodzieży polegać będą
między innymi na:
− promowaniu życia bez alkoholu, narkotyków i tytoniu przez szeroko rozumianą
działalność wychowawczą, kulturalną i sportową, w szczególności poprzez
wyrównywanie szans rozwoju dzieci z rodzin marginalizowanych,
− realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniami,
− organizacji obozów twórczo-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup
ryzyka,
− redukcji zagrożeń ryzyka uzależnień w grupach dzieci i młodzieży, szczególnie z
rodzin alkoholowych poprzez zajęcia świetlicowe,
− prowadzeniu działalności edukacyjnej szczególnie dla osób sprzedających napoje
alkoholowe, Policji, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół, pracowników
służby zdrowia, pracowników socjalnych, sędziów i kuratorów sądowych,
− prowadzeniu działalności wydawniczej, informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej
różnych rodzajów uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń) w szczególności dla
dzieci i młodzieży,
− bieżącej ocenie sytuacji prowadzeniu badań oraz kontroli skuteczności
podejmowanych działań profilaktycznych,
− sprawowanie kontroli reklamy pośredniej i bezpośredniej napojów alkoholowych.
V. ZADANIA FINANSOWE W RAMACH REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
NARKOMANII
W celu optymalnego wykorzystania środków finansowych pozyskiwanych z opłat za
korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Lipno jest
uprawniony do finansowania w 2008 roku z tych środków zadań odpowiadających intencjom
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii oraz postanowieniom niniejszego programu.
Przy realizacji tej problematyki ważnym celem jest również osobiste zaangażowanie
się środowiska lokalnego, co wpłynie wyraźnie na efektywność naszych zadań związanych z
rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy.
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Poprzez zwiększenie oddziaływań edukacyjnych i szerszy rozwój profilaktyki zmniejszy się
rozmiar zjawiska i dotkliwości w wielu rodzinach, zmniejszone zostaną zaburzenia życia
rodzinnego oraz rozmiary naruszeń prawa:
1. Wpływanie na ograniczenie spożycia i dostępności alkoholu przez tworzenie
skutecznych form kontroli i działalności gospodarczej dotyczącej sprzedaży alkoholu
− realizacja zadania następować będzie przez referat działalności gospodarczej
Urzędu Gminy w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad wydawania i
cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie ustalonej liczby
punktów sprzedaży alkoholu. Zakłada się, iż ilość punktów sprzedaży nie będzie
podlegała zwiększeniu.
2. Przestrzeganie warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
− realizacja zadania następować będzie przez GKRPA również przy współpracy
Policji w zakresie podejmowania działań kontrolnych, sprawdzających
przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi:
a) przestrzeganie zakazu reklamy,
b) przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
c) sprzedaż alkoholu zgodnie z posiadanym zezwoleniem,
d) opiniowanie podań o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
co do zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu liczby punktów
uchwalonych prze Radę Gminy.
3. Koordynowanie i podejmowanie działań mających na celu zwiększenia dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu i
narkotyków
− realizacja zadania następować będzie przez działalność GKRPA poprzez:
b) kierowanie na badania w celu wydania opinii przez biegłego i psychologa w
przedmiocie uzależnienia oraz wskazania rodzaju Zakładu Leczniczego,
c) prowadzenie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu poddanie się leczeniu odwykowemu,
d) przyjmowanie zgłoszeń o przypadku występowania nadużywania alkoholu i
narkotyków,
e) prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu i narkotyków
motywujących do podjęcia leczenia,
f) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego wobec
osoby, której postępowanie dotyczy,
g) wspomaganie
finansowe
działań
terapeutycznych
dla
osób
współuzależnionych,
h) Kontynuację działalności Punktów Konsultacyjnych dla osób i rodzin
uzależnionych od alkoholu rozszerzonych o działalności ds. narkomanii w
siedzibie Zespołu Szkół w Radomicach i Karnkowie,
i) Kontynuację
i
wspieranie
finansowe
działalności
świetlic
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Karnkowie i
Radomicach – doposażenie w materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadań.
4. Zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień poprzez koordynowanie rozwoju
profilaktyki edukacji społecznej w zakresie uświadamiania i szkodliwości
nadużywania alkoholu i narkotyków
− realizacja zadania następować będzie w następujących formach:
b) doradztwo w Punkcie Konsultacyjnym w Zespole Szkół w Radomicach i
Karnkowie,
c) dystrybucja ulotek, broszur, materiałów oświaty zdrowotnej z zakresu
profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii we wszystkich
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typach szkół, bibliotekach, Zakładach Opieki Zdrowotnej, Urzędzie Gminy,
Ośrodkach Kultury oraz sklepach, które prowadzą sprzedaż napojów
alkoholowych,
d) prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i
młodzieży poprzez wygłaszanie prelekcji w placówkach szkolnych i
kulturalnych na terenie gminy przy współpracy Poradni PsychologicznoPedagogicznej Placówki Terenowej SANEPID (oświata zdrowotna) Policji,
e) uwzględnianie w programach nauczania wiedzy o szkodliwości picia alkoholu,
zażywanie narkotyków i tytoniu dla jednostki oraz w życiu rodzinnym poprzez
wprowadzenie do szkół p r o g r a m ó w p r o f i l a k t y c z n y c h , z zakresu
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lipno w
latach 2007-2013, oraz przedstawień teatralnych, konkursów plastycznych itp.
5. Pomoc w organizowaniu i finansowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z grup ryzyka poprzez zorganizowanie obozów wypoczynkowoterapeutycznych, oraz innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia w
okresie ferii letnich i zimowych, a także pomoc w organizowaniu i finansowaniu
imprez okolicznościowych dla tej grupy dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka,
Andrzejek, Wigilii, Choinki Noworocznej odbywających się pod hasłem „Życie bez
nałogów”
− sfinansowanie kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień od
alkoholu, narkotyków i nikotyny, a w szczególności lokalnych kampanii np.
„SIERPIEŃ – MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI”, „RADOŚĆ BEZ ALKOHOLU –
WAKACJE BEZ RYZYKA”, „LATO – 2008”, które corocznie organizuje
Gminna Biblioteka Publiczna wraz z podlegającymi filiami,
− realizacja zadania następować będzie przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej,
Gminną Bibliotekę Publiczną, Szkoły, Policję, Kościoły, Wiejski Dom Kultury
oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
− sfinansowanie działań profilaktycznych dla środowisk lokalnych polegających na
organizowaniu imprez kulturalno-sportowych nie tylko odbywających się bez
udziału alkoholu, ale eksponujących ten fakt między innymi przez prowadzenie
kampanii reklamowej np.: na obiektach sportowych (boiska szkolne),
− realizacja następować będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły,
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Świadczenie pomocy materialnej dla osób i rodzin dotkniętych uzależnieniami a w
szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez ścisłą współpracę z GOPS, dyrektorami
szkół, pedagogami szkolnymi:
− realizacja następować będzie przez GOPS poprzez podejmowanie działań w celu
udzielania w miarę potrzeb i możliwości osobom poddanym leczeniu
odwykowemu oraz ich rodzinom świadczeń rzeczowych w naturze.
7. Aktywny udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych w zakresie problematyki
alkoholowej i narkotykowej np.: „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”.
8. Wspomaganie działalności instytucji; stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących
zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii.
9. Przeprowadzenie szkoleń dla właścicieli placówek handlowych prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedawców w zakresie stosowania przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a w szczególności zakazu sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim i nietrzeźwym.
10. Szkolenie i udział w konferencjach przedstawicieli grup zawodowych stykających się
w pracy z problemami alkoholowymi, uzależnieniami i przemocą tj.: pracowników
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socjalnych, pedagogów szkolnych, policjantów oraz członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11. Systematyczne monitorowanie punktów sprzedaży alkoholu w zakresie umieszczania
w placówkach informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, zakazie sprzedaży
alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym pod zastaw lub na kredyt.
12. Współfinansowanie w województwie kujawsko-pomorskim telefonu dla ofiar
przemocy „NIEBIESKA LINIA”
13. Współpraca z Policją w zakresie wdrażania procedury „NIEBIESKA KARTA”.
14. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołami, mająca na celu promocję
zdrowia i propagowanie zdrowych obyczajów.
VI. SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU.
Zadania ujęte w Programie są inicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lipnie powołaną przez Wójta Gminy Lipno.
Realizatorem Programu jest Urząd Gminy w Lipnie – Koordynator do spraw z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Środki na finansowanie Programu w wysokości 95.000 zł pochodzą z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ujęte są w budżecie
gminy w dziale 851 „Ochrona Zdrowia”.
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.
Na realizację zadań w 2008 roku zaplanowano kwotę 79.700 zł
Rozdział 85153 „Zwalczanie Narkomanii”.
Na realizację zadań w 2008 roku zaplanowano kwotę 15.300 zł.

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
W GMINIE LIPNO NA 2007 ROK
1. Zasady wynagradzania członków GKRPA w Lipnie
a) za udział w pracach Komisji jej członków przysługuje wynagrodzenie miesięczne w
wysokości:
− 400,00 zł brutto dla przewodniczącego komisji
− 400,00 zł brutto dla członków komisji,
b) wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, wypłacane będzie na podstawie umów
zlecenia zawartych z członkami komisji,
c) wynagrodzenie wypłacane będzie w kasie Urzędu Gminy w Lipnie do dnia: 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu za który przysługuje wynagrodzenie.
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Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Treść zadania
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu
Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i
prawnej a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
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, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
Wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązaniu problemów alkoholowych.
Koordynowanie działań programowych na terenie
gminy, utrzymanie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( w
tym wynagrodzenia, zakup materiałów
piśmiennych, zakup komputera przenośnego,
delegacje, szkolenia).
Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych dla Osób
i Rodzin z problemem alkoholowym oraz
ds. Narkomanii przy Zespole Szkół w Karnkowie
i Radomicach.
Diagnoza problemów narkomanii i alkoholizmu
oraz szkolenia w tym zakresie.

Termin realizacji

Nakłady na
realizację
zadania

styczeń - grudzień

3.000

styczeń - grudzień

5.000

styczeń - grudzień

15.000

styczeń - grudzień

2.000

styczeń - grudzień

46.000

styczeń - grudzień

20.000

luty - grudzień

4.000
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Z E S T A W I E N I E: / plan wydatków budżetowych /

I. Dział – 851. rozdział 85153
§ 4170
§ 4210
§ 4300
§ 4390
§ 4410
§ 4700
RAZEM:

- 5.000 zł
- 5.000 zł
- 2.500 zł
- 1.000 zł
800 zł
- 1.000 zł
-------------15.300 zł

II. Dział – 851, rozdział 85154
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4300
§ 4390
§ 4410
§ 4430
§ 4700
§ 4750
§ 6060

- 1.500 zł
240 zł
- 30.000 zł
- 24.060 zł
- 6.000 zł
- 4.000 zł
- 1.100 zł
800 zł
- 3.000 zł
- 3.000 zł
- 6.000 zł

RAZEM:

-------------79.700 zł
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