
UCHWALA Nr 12S/XIII/2020 


RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 7 stycznia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych na 2020 rok 

Na podstawie art . ) 8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

gminnym (Dz.U. z 201 9 roku, poz. 506, z pozn. zm.) oraz art. 4) ust. 1 - 5 ustawy z dnia 

26 pazdziemika 1982 roku 0 wychowanill w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2277) Rada Gminy uchwala, co nasttrpllje: 

§ 1 

Ucbwala sitr Gminny Program Protilaktyki i Rozw iqzywania Problem6w Alkoholowych dla 

Gminy Nowe Miasto na 2020 rok w brzmieniu zalqcznika do niniejszej uchwaly . 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza siy W6jtowi Gminy. 

§3 

Uchwala podlega ogloszeniu lla tablicy ogloszen urzydu gmmy, na stronie intemetowej 

www.ugnowemiasto.pl oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej . 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dn iem 0) stycznia 2020 roku . 

http:www.ugnowemiasto.pl


Uzasadnienie 


do Uchwaty Nr 125/XIIIf2019 


Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 07 stycznia 2020 r. 

Gmiru1Y program profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych, stanowiqcy 

zalqcznik do niniejszej uchwaty jest kontynuacjq zada6 realizowanych w latach poprzednich. 

4 1Zgodnie z tre~k.i() art. Ust. 2 - 5 ustawy 0 wychowaniu w trzeiwosci 

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, gminny program profilaktyki i rozwi,!zywania problem6w 

alkoholowych uchwalany corocznie przez Rady Groiny j st podstawq do realizacji 

wskazanych w ustawie obowiqzkov.-ych zadan i dzialan gminy. 

Program uwzglydnia rekomendacje Panstwowej Agencji Rozwiqzywania Problem6w 

Alkoholowych do opracowania gminnych program6w na 2020 rok . 
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Zalifcznik 
do uchwaly Nr 12SIXIII/2020 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 07 stycznia 2020 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w 

Alkoholowych w Gminie Nowe Miasto na rok 2020 


Wprowadzenie 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi'tZywania Problem6w Alkoholowych na rok 

2020, zvvany dalej Programem jest podstawowym dokumentem okreslaj<tcym zakres 

i formy realizacj i dzialail profilaktycznych i naprawczych zmierzajqcych do ograniczenia 

spozycia alkoholu oraz minimalizowania szkod powodowanych przez alkohol. Program 

obejmuje zadania gminy, vlynikajqce z art. 4' ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 

o wychowaniu w trzeZwosci i przeciwdzialani u alkoholizmowi i jest kontynuacj<l 

programow z lat ubieglych. Program bt(dzie realizowany przez Gminn~ Komisj~ 

Rozwiqzywania Problem6w Alkoholovvych w Nowym Miescie. Pro wadzenie dzialan 

z zakresu profilaktyki i rozwiqz}wania problemow alkoholowych oraz integracji 

spolecznej osob uzaleznionych cd alkoholu nalezy do zadan wlasllyeh gminy. 

Problemy wyni kaj'tce z uzalezni ni a od alkoholu i jego naduzywania stanowiq powazny 

problem spoleezny, obejmujqcy znacznq cZysc populacji mieszkarlc6w gminy. 

Uzaleznienie od alkoholu ezy jego szkodliwe picie prowadzi do niepozqdanych zjawisk 

spoleeznych, zwiqzanych z wystypowaniem przemocy w rodzinie, Z ub6s1wem, 

marginalizacjq i vvykluczeniem spolecznym. Zjawiska te majq negatywny wplyw na 

poezucie bezpieczenstwa, stan zdrowia jak tez. wzajemne relaeje z najbJizszymi. 

Uzaleinienie od alkoholu bliskiej osoby i zwiqzane z tym jej nieprawidlowe 

funkcjonowanie wywiera negatywny wplyw na pozostalyeh czlonk6w rodziny, zar6wno 

doroslyeh, jak i dzieci , powodujqc problemy zdrov"'otne, psychologiczne, spoleczne 

i materialne. Uzaleznienie jest tym czynnikiem, kt6ry moze prowadzic do dys[unkcji 

rodziny . Uzaleznienie od alkoholu prowadzi najczt(sciej do rozkfadu zyeia rodzinnego, 

demoralizacji malolctnich czlonk6w rodziny a osoba uzalezniona cZysto wchodzi 

w konflikt z porzqdkiem prawnym. Bardzo dotkliwq kOllsekwencjq zycia w bliskiej relacj i 

Z osobq llzaleznionq jest pojawianie siy zjawiska wsp61uzaleznienia. U os6b 

wsp6Juzaleznionyeh czysto vvystypujq roznego rodzaju choroby 0 podlozu 

psychosomatycznym, a takze problemy emocjonalne, c1epresje i stany lykowe. Jednym 

z zaburzen w funkejonowaniu rodziny scislc zwiqzanym z naduzywaniem alkoholu jest 



I 

wystypowanie przemocy w rodzinie. Szczegolnie trudna jest sytuacja dzieci 

wychowuj'lcych siy w rodzinach z problemem a lkoholowym. W rodzinie tak iej brakuje 

prawidlowych wzorcow, norm i systemu wartosci, przekazywanych dzieciom w procesie 

ic:h wychov.;ywania. Dlalego tei: warto podejmowac kaide dzialania, maj'lce na celu 

ogramczeruc zj awiska alkoholizmu, dzialania min imalizujqce skutki alkohol izmu, 

narkoman ii, czy innych uzalezniell, ale tet dzialania zapobiegaj'lce, edukuj'lc , 

wskazlljqce altem atywne fonny spydzania olnego czasu, uC24ce radzenia sobie 

z sytuacj~ trudnq, konfliktow'l, rodz'lC'l agresj y i napiycie. Skutki uzalezn ien n ie 

ograniczaj'l sit( jedynie do degradacj i fizycznej czy psychieznej samego alkoholika, one 

dotykajq calego otoczenia osoby uzaleznionej , dlatcgo dzialania w zakresie zapobiegania 

problemom alkoholowym i ieh rozwi4Z.ywania powinny bye przedmiotem szczego lnej 

troski organ6w samorz'ldu gminnego. Celem dzialan podejmowanych przez samorzqd jest 

zmniejszenie roznych problemow powodowanych przez alkohol w calej populaej i, a nie 

tylko w grupie podwyzszonego ryzyka, dzialan zmierzaj<j.cyeh do ograniczenia 

szkodliwyeh skutko\\i pieia. 

ZADANIA PROGRAMU I REALIZA TORZY 

Zwi~kszenie dost~pnosci pomocy terapeufycznej i rehabilitacyjnej dla Zadanie I. 
osob uzaleznionych od alkoholu j osob \V~oluzalezni0l!Ych 

Uwagi 

Dzialania Realizatorzy 

G KRP A w Nowym Miescie 
prowadzenic konsultaeji w zakresie terapii uzalezniel'l.l. (Punkt Konsultacyjny) 

wsp6luzalezniel1 oraz rozmow motywuj<}cych do UG Nowe Miasto 

podjycia terapii; 


UG Nowe Miasto 

zapewnienie dostypu do profesjonalnej pomocy 2. GKRPA w Nowym MieSc ie 
terapeutycznej i psyehologicznej osobotn (Punkt Konsu ltacyjny) 

uzaleznionvrn i wspOluzaleznionym; 
 GOPS Nowe Miasto 
, 

UG Nowe Miastozapewnienie wsparcia i pomocy socjoterapeutycznej 3. 
GKRPAw owym Miescie

osobom i czlonkom ich rodzi n po zakonczonej terapij , (Punkt Konsll !tacyjny) 
w tym nauka radzenia sobie bez alkoholll GOPS Nowe Miaslo 

z emocjami, relacjami i zadaniami zyciowymi: 


UG Nowe Miasto 
udzielanie pornocy i wsparcia rodzicom, ktorych dzieci 4. GKRPA w NO'"''Ytn Miescie 
pijq alkohol; (Punkt Konsultacyj ny) 

GOPS Nowe Miasto 
Plac6wki o5wialowe 
Stuzba zdrowia 

fi nansowanie dzialalnosci Punktu KonsuJtacyjnego dla UG Nowe Miasto 
5. osob llzaleznionych i ich rodzin; 

UG Nowe Miasto 
GKRPA w Nowym Miescie rozpowszeehnianie materia!ow informacyjnych 

(Punkt Konsultacyjny) 


6. 
o mozliwosciach uzyskaniapomocy tcra2eu~cznej 
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w zakres i uzaJeznie6 ; GOPS Nowe Miasto 
Policja 
Plae6wki oswiatowe 
Shrzba zdrowia 

7. dofinansowanie szko le6 w zakresie specjaJisty 
psychoterapii uzaleznieil lub instruktora terapii UG Nowe Miasto 

uzaleznien dla pracownik6w oswiaty, stuzby zdrowia, 
pomocy spolecznej; 

8. tworzenie warunk6w sprzyjaj(fcych podejmowaniu 
UG Nowe Miaslo 

przez osoby uzaleznione pozytyv-mych decyzji 
GKRPA w Nowym Miescie 

w przedmiocie poddania siy terapii , w tym (Punkt Konsultacyjny) 
tinansowanie zabieg6w wszycia srodka GOPS Nowe Miasto 
farmakologicznego, prowadzenie rozm6w 
motywujacych do przerwania ~icia i podjycia terapii 

II. Zadanie Udzielanie rodzinom, w ktorycb wyst~puj~ problemy alkobolowe 
pomocy psycbospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci zapewnienie 

Uwagi
ocbrony pa-zed przemoc~ w rodzinie 

Dzialania Realizatorzy 

UG Nowe Miasto 
l. zwiykszanie wiedzy j swiadolllosci spotecznej na temat GKRPA w . owym Miescie 

zjawiska przemoey w rodzinie, sposobow reagowania na GOPS Nowe Miasto 
przemoc i mozliwosci uzyskania pomoey poprzez Policja 
wl'lezanie sit;! w ogolnokrajowe akeje i kampanie promllj~ce Plaeowki oswiatowc 
zyeie rodzinne bez Qrzemocv; Sluzba zdrowia 

UG Nowe Miasto 
2. wspo lpraea interdyscyplinarna jednostek organizaeyjnyeh GOPS Nowe Miasto 

gminy, instytucji. stowarzyszen, organizaeji i speejalist6w Plac6wki oswiatowe 
w zapewnieniu wsparcia rodzinol1l dotkniylym problemem Polieja 
alkoholizmll i przemoey Sluzba zdrowia 

Zespo4 InterdyscypJinarny 

GOPS No\\'e Miasto, 
podejmowanie ezynnosei w ramaeh procedury "Niebieskie J . Poli cja 
Kalty"; Plac6 wki oswiatowe 

Sruiba zdrowia 
kierowanie wnioskow do s,!du 0 wglC'!d w sytllaejt;! rodzinnC'! Plaeowki oswiatowe 

4. dzieeka w przypadku podejrzenia zaniedbywania GOPS Nowe Miasto 
maloletnieh b~d:i: niewtasc iwego wypetniania fllnkcji 
opiekllllczo-wychowawczyeh w zwi <!zku z naduzywaniem 
alkoholu przez rodzieow lub opieku no\v; 

wspotpraca z psychologiel11 i pedagogiem szkolnyrn Placowki oswiatowe 
5. w zakresie zapewnienia opieki i pomoey psyehologiewo- GOPS Nowe Miasto 

pedagogieznej dzieeiom i rntodziezy z rodzin dotkniytyeh GKRP A w Nowym MieScie 
problemem alkoholizlllll i przemoey; 

6. zapewnienie wsparcia osobom uzalcznionym GKRPA w Nowym Miescie 

j ~ spoluzaleznionYIll , w tym terapii z rodzinq; (Punkt Konsultacjny) 
GOPS Nowe Miasto 

prowadzenie szkolen i warsztatow oraz prograrnow Placowki oswiatowe 
7. profilaktyeznyeh skierowanyeh do wychowaweow UG Nowe Miasto 

i rodzie6w; 
kierowanie na badanie psyeh iatryezno-psyehologicznc 

8. przez biegtych sqdo\vyeh w przcdrnioc ie lIzalezniellia od GKRPA w Nowym Miescie 

5 




alkoholu j finansowanie tych badall ; 

9. sporZ<}dzanie i kierowanie do sl!d u wni osk6w 
o zobowj~zanie do leczenia odwykowego; GKRPA w Nowym Miescie 

10. 
wyst~powanie z wnioskami do sqdu i prokuratury Zesp6l1nterdyscyplinarny
w sytuacjach stosowania przemocy w rodzinie; 

11. wsplerame 1 sp61finansowanie prz edsiyv.rziyc UG Nowe Miasto 

maj~cych na celu przeciwdzia!anie marginalizacji GKRPA w Nowym Miescie 

i vvykluczeniu spolecznemu na rzecz reintegracji GOPS Nowe Miasto 

spo lecznej i zawodowej os6b uzaleznionych od 
alkoholu i ich rodzin; 

ID. Zadanie Prowadzenie profilaldycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej Uwagi 
w zakresie rozwi~zywania problemow alkoholowych i pr-zeciwdzialania 
narkomanii w szczegolnosci dla dzieci i mlodzieZy, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zaj~c sportowych oraz programow opiekunczo

_wychowawczych i soc.ioterapeutycznych 

Dzialania ReaJizatorzy 

J. finansowanie i wspotorganizowanie warsztat6w, spektakli, UG Nowe Miasto 
koncert6w i programo\v profilaktycznych, pogadanek GOPS Nowe Miasto 
i prelekcji realizowanych w placowkach oswiatowych 
i kulturalnvch na terenie gminy; 

2. 
wspolfinansowanie i wsp6lorganizowanie oboz6w i kolonii 
letnich i zimowych oraz innych zorganizo'vvanych form UG Nowe Miasto 
relaksu i wypoczynkll, pot'lczonych z ofert~ udzia-lu w GOPS Nowe Miasto 
programach i warsztatach profilaktycznych dla dzicci 
i mtodzie;( , w tym z rodzin do!kni~tych lub zagrozonych 
problemem alkoholizmu; 

3. 
promowanie aktywnych form spydzania czasu wolnego UGNowe Miasto 
poprzez wsp61organizowanie i finan sowanie wycieczek, GOPS Nowe Miasto 
rajd6w, feslyn6w, imprez 0 charakterze sportowym Plac6wki oswiatowe 
w potqczeniu z realizacjq element6w edukacji i profilaktyki GOK Nowe Miasto 
uzaleznien; 

4. prowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkanc6w gminy UG Nowe Miasto 
na tema! szkodliwosci dzialania alkoholu, narkotyk6w GOPS Nowe Miasto 
i innych substancji psychoaktywnych w czasie lokalnych Plac6wki oswiatowe 
imprez 0 charakterze masowym/pllblicznym, integrujqcych GOK Nowe Miasto 
srodowisko, promujq.cych zdrowy styl zycia, Policja 
uwzglydniai'lcych aktywnosc kultllralnq i sportow'l; Slllzba zdrowia 

5. wsp6torganizowanie i wsp6H'inansowanie dzialall UG Nowe M iasto 
promlljqcych trzeDv)' j bezpieczny sposob spydzania czasll GOPS Nowe Mi asto 
przez dziec i i mlodziez oraz motywujqcych do zwiykszonej Plac6wki oswiatowe 
aktywllosci spolecznej , kulturalnej i sportowej, poprzcz 
szeroki lIdzial w zajyciach pozalekcyjnych I 

pozaszkolnych; 

6. dofinan sowanie szkolen i kurs6w specjalistycznych dla UG Nowe Miasto 
nallczycieli, pedagog6w, psycholog6w, pracov,lflik6w GOPS owe Miasto 
swietlic i pracownikow socjalnych w zakresie pracy Placowki oswiatowe 
profilaktycznej z dziecmi i Ollodziezq oraz rozwijajqcych Policja 
t1miejytnosci prowadzenia zaj~c profilaktycznych; . 
podejmowanie dzialaJl edukacyjnych skierowanych do UG Nowe Miasto 

7. 
sprzedawc6w 

. , 
a lkoholowych dzialal1 GKRPA W I owym Miescie 

napoJow oraz 
kontrolnych I interwencyj nych, majqcych na celu Policja 

/ ograniczan ie dost~pnosci napoj6w alkoholowych ..--. 
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i przestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu osoborn ponizej 
J8 roku Zycia oraz Jl ietrzeiwyrn ; 

podejrnowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem UG Nowe Miasto 
8. 

zakazu reklarny i prornocji napojow alkoholowych oraz GKRPA w Nowym Mid cie 

sprzedazy osoborn nieletnim, nietrzeiwym, na kredyt lub Policja 

pod zastaw; Strai. Grninna 

9. 
organizowanie szkolen dla sprzedawc6w napojow UG Nowe Miasto 
a lkoholowych; GKRPA \" Nowym Miescie 

przeprowadzan ie kontroli przedsiybiorc6w, korzystaj<!cych UG Nowe Miasto 
10. z zezwolen na sprzedaz detalicznq napoj6w alkoholowych ; GKRPA w Nowym Miescie 

zakup i upowszechnianie rnateriat6w inforrnacyjnych UG Nowe Miasto 
J I . o problemach lIzalcznien ia od alkoholll, narkotykow, 

dopalaczv; 

12. prowadzenie edukacj i publicznej na ternat dziatania UG Nowe Miasto 

alkoholu na organizm i jego skutk6w w kontekscie GKRPA \v Nowym Miesc ie 

prowadzenia pojazd6w pod wplywern alkoholu, w tym Policja 

udzial w kampan iach, np. " Przeciw pijanym kierowcom"; Straz G minna 

13. udzial w lokal nych i krajowych kampaniach profilaktyczno- UG Nowe Mi3sto 

edukacyjnych, dotycz~cych przeci wdzialania uzaleznieniom GOPS Nowe Miasto 

i przeciwdzialania przemocy oraz prot11ocji zdrowia; Plac6wki oswiatowe 
Policja 
Sluzba zdrowia 

14. wydawanie opinii dotyczqcych zgodnosci lokal izacji punktu 
sprzedazy I podawania napoj6w alkoholowych GKRPA w Nowym Miescie 
z przepisarn i ustawy 0 wych owaniu \V trzezwosci 
I przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz uchwalami Rady 
Gminy owe Mias10, b~d!lcych Qodstawg do uzyskania 
zezwolenia na sgrzedaz I Qodawanic naQoj6w 
alkoho[o"vvch' 
mOllitorowanie skali problem6waikohoJowych GKRPA w Nowym Miescie 

15. w srodowisku lokalnym poprze7. prowadzenie badan, 
tworzenie diagnoz; 

IV. Zadanie Wspomaganic dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i os6b Uwagi
flzycznych sluz~cel rozwi!lzylvaniu problem6w alkoholowych 

Dzialania Realizatorzy 

L 
wsp61praca z policj'l W organizowaniu akcji 

UG Nowe Miastoinforrnacyjno -edukacyjnych podnosZ<)cych wiedzy 
w zakresie kryminogennych skut.k6w naduzywania Plac6wki oswiatowe 

alkoholu ; Policja 

2. tworzenie warunk6w do inicjowania dzia1alnosci 
GKRPA W Nowym Midcie 
(Punkt Konsultacyjny) 

stowarzyszen abstynenckich UG Nowe Miasto 

3. wsp61praca z instytucjami i slowarzyszeniami UG Nowe Miasto 
kulturalnymi, sportowymi i oswiatowymi w zakresie Plac6wki oswiatowe 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i mlodziezy Stowarzyszenia 
w spos6b bezpieczny i wolny od ryzyka uzywania Kluby sportowe 
alkoholu oraz prol11owanie zdrowego i trzezwego stylu GOK Nowe Miasto 

zycia, np . organizowanie "dni trzezwosci" 

4. fi nansowanie program6w profilaktyczno- UG owe Miasto 
terap_eutycznvch, realizowanych podczas 
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zorganizowanych fonn wypoczynku letniego 
i zimowego dla dzieci z rod:t.:in dotkniytych lub 
zagrozonych Qroblemami uzalezruenia 

Placowki oswiatowe 

V. Zadanie Zabezpieczeoie techniczno-administracyjnycb i lokalowycb 
warunkow~racy Komisji 

Uwagi 

Dzialania Rea Iizato rzy 

1. finansowanie szkolen, podnoszq.cych kwalifikacje 
merytoryczne czlonk6w Komisji; 

UG Nowe Miasto 

2. zakup niezb~dnych materia!6w biurowych. UG Nowe Miasto 

Wynagradzanie czlonkow Komisji: 

J . 	 Za uczestnictwo w posiedzeniach Komjsji, biezq.cy nadz6r i koordynacjy nad realizacjq. 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi,!zywania Problem6w Alkoholowych 

i Gminncgo Programu Przeciwdzia1ania Narkomanii, udzial w naradach, szkoleruach, 

zespolach kontrolnych - Przewodniczq.cemu Komisji przysluguje stale w),nagrodzenie 

miesiyczne w wysokosci 400,00 zl brutto (slownie: czterysta zlotych), wyplacane na 

koniec kazdego miesiq.ca kalendarzowego; 

2. 	 Za obslugy administracyjnq Komisji - sekretarzowi Komisji przysluguje stale 

wynagrodzenie miesiyczne w v,rysokosci 300,00 zl brutto (slownie: trzysta zlotych) , 

wyplacane na koniec kazdego miesiq.ca kalendarzowego; 

3. 	 Za kazdy czynn y udzial w posiedzeniu komisji ustala siy \vynagrodzenie dla cz~onka 

komisji w kwocie 160,00 zl brutto (slownie: sto szescdziesiqt zlotych); 

4. 	 W przypadku nieobecnosci czlonka komisji na posiedzeniu wynagrodzenie me 

przystuguje; 

5. 	 Wynagrodzenie dla czlonka komisji , byd'lcego pracownikiem urzydu gmmy lub 

jednostek organizacyjnych gminy przyslugllje, jezeli posiedzenie komisji odbywa siy 

poza godzinami pracy a czynnosci cZlonek komisji wykonuje poza okreslonym na 

stanowisku pracy zakresem obowi¢6w; 

6. 	 Podstawll wyp{aty wynagrodzenia jest lista obecnosci Z odbytego posiedzenia Komisji 

potwierdzona przez przewodniczqcego Komisji. 

7. 	 Czlonkom Komisji przysluguje r6vmie7. zwrot koszt6w podr6zy ShlZbowych krajowych, 

zwi 'lzanycb z \\ konywaniem zadan czlonka Komisji poza terenem Now go Miasta: 

- w przypadku podr6zy srodkami transportu .- w kv,lotach adekwatnych do wartosci 

przedstawionych bilet6w lub faktur obejmuj'lcych ceny bi letu srodka transportu ; 

--	 w przypadku wykorzystania srodka transportu, stanowiqcego wlasnosC/wsp6lwlasnosc 

lub bydq.cego w uzywaniu przez czlonka Komisji na podstawie umowy cywilno

prawnej - w kwocie stanowi'lcej iloczyn przejechanych kilometr6w przez stawky za 
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I . 

jeden kilometr przcbiegu rownq 0,50 zl, niezaleznie od pojemnosci silnika samochodu . • 
Srodek wlasc iwy do odbycia podroty sluzbowej, jego rodzaj i klasy okresla Wajt 

gminy na wniosek prz wodnicz,!cego komisji . 

Postanowienia koncowe 

1. 	 Jednostk~ realizujqc,! Gminny Program Profilaktyki i Rozwi~ywaoia Problemaw 

Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdzialania arkomanii jest Urzqd Gminy 

w Nov.rym Miescie we wsp6ipracy z. Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej , Stra.zq 

Gminnq, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami. 

Koordynacjy Gminnego Programu powierza siy pefnomocnikowi W6jta ds. Profilaktyki 

i Rozwi<1zY''v'ania Problem6w Alkoho]ovvych. 

3. 	 Sprawozdanie finaoso we i merytoryczne z realizacji Programu Gminna Komisja 

Rozwi~ywal1ia Problemaw Alkoholowych corocznie przedstawia Wojtowi Gminy 

a W6jt Radzic Gminy. 

4. 	 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemaw Alkoholowych moze bye 

modyfikowany w przypadku uzasadnianych potrzeb, zwiqzanych z zapobicganiem 

i rozwiq.zywaniem problem6w alkoholowych w trybie przewidzianym dla uchwalenia 

programu . 

5. 	 Program finansowany jest ze srodk6w pochodzqcych Z opiat za korzystanie 

z zezwolen na sprzedaz detalicznq napoj6w alkoholo\vych. 

W roku 2020 na realizacjy Programu wraz z dzialaniami sp6joymi w zakresie realizacji 

Programu Przeciwdzialania Narkomanii przewidziana jest kwota 75 000,00 z1, w tym 

2.000.00 z1 na zadania ujyte w Gminnym Programie Przeciwdzialania Narkomanii. 
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