
UCHWAŁA NR XXXVIII/505/2017
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017r. poz.1875), art. 41 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.  z 2016 r., poz. 487, ze zm.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z  2017 r. poz.783), uchwala się,  co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/351/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”, 
zmienionej uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XXX/377/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr XXXVI/467/2017 
z dnia 25 sierpnia 2017 r. załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób  określony w § 65 ust.1 
Statutu Gminy Lubicz.

 

Przewodniczący Rady Gminy
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/505/2017

Rady Gminy Lubicz

z dnia 27 października 2017 r.

Harmonogram zadaniowy i preliminarz kosztów na 2017 r. do Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Lp
.

Nazwa zadania Planowany koszt 
realizacji

Termin 
realizacji

1. ·Prowadzenie świetlic środowiskowych w:  Brzezinku, Grabowcu, 
Grębocinie, Gronowie, Jedwabnie, Kopaninie, Krobi, Lubiczu 
Dolnym, Lubiczu Górnym, Mierzynku, Młyńcu Pierwszym, 
Rogowie, Rogówku, Złotorii realizujących cele profilaktyki 
alkoholowej i narkotykowej,
·tworzenie nowych świetlic, w odpowiedzi na potrzeby,
·szkolenia dla pracowników świetlic-finansowanie bieżących   
potrzeb świetlic (drobne remonty, dożywianie dzieci, materiały 
dydaktyczne, zakupy sprzętu doposażającego i sprzętu 
sportowego),
·prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 
problemem alkoholowym, odbywających się poza budynkami 
świetlic środowiskowych tj. na boiskach szkolnych, w salach 
gimnastycznych i innych obiektach o charakterze sportowo-
rekreacyjnym na terenie gminy Lubicz.

91.756 cały rok

2.

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego:
·prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych,
·motywowanie osób zażywających substancje psychoaktywne 
w sposób ryzykowny i szkodliwy do zmiany zachowań,
·motywowanie osób nadużywających alkoholu do  podjęcia przez 
nich leczenia odwykowego,
·udostępnienie osobom zainteresowanym oferty terapeutycznej i  
adresów placówek leczniczych,
·dystrybucja ulotek dot. profilaktyki uzależnienia alkoholowego, 
narkotykowego, nikotynowego,
·prowadzenie konsultacji prawnych dla osób z rodzin dotkniętych 
uzależnieniem,

6.520 cały rok

3. Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, w tym :
·opłaty sądowe za badania biegłych,
·szkolenia dla członków Komisji,
·szkolenia dla sprzedawców alkoholu z terenu gminy Lubicz.

15.890 cały rok

4. Współpraca z Kościołem  i innymi podmiotami w zakresie 
profilaktyki, terapii, reintegracji osób uzależnionych 
(organizowanie działań w okresie wielkopostnym tj np: spotkania 
z terapeutą, „Misterium Męki Pańskiej”, rekolekcje, dyskusje, 
„maraton trzeźwości”, współpraca z grupą AA i inne)

10.388 w ciągu roku

5. Dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzone do 
realizacji organizacjom pozarządowym  – Akcjom, 
Stowarzyszeniom.

56.500 cały rok

6. Zakup materiałów informacyjno- profilaktycznych w zakresie 
edukacji publicznej. 8.000 w ciągu roku.
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7.

Organizowanie, wspieranie profilaktycznej działalności 
informacyjno- edukacyjnej kształtującej postawy związane ze 
zdrowym i trzeźwym życiem dla mieszkańców gminy, w tym dla 
dzieci, młodzieży szkolnej, młodzieży starszej i dorosłych:
·konkursy o charakterze profilaktycznym,
·zakup spektakli profilaktycznych dla mieszkańców gminy Lubicz,
·organizowanie gminnych imprez środowiskowych o charakterze 
profilaktycznym (imprezy rodzinne, imprezy dla seniorów, 
Mikołajki),
·organizowanie imprez sportowych o charakterze profilaktycznym,
·organizowanie gier i zabaw umysłowo-integracyjnych 
dla mieszkańców gminy.

45.437 w ciągu roku.

8. Badania diagnostyczne służące realizacji celów związanych 
z GPRPA i PN. 0

9.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wspieranie 
działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej
·prowadzenie indywidualnych spotkań diagnostycznych,
·prowadzenie poradnictwa specjalistycznego min.  
psychologicznego i prawnego dla ofiar przemocy,
·specjalistyczne szkolenia dot. zjawiska przemocy w rodzinie 
(specyfika i zasady kontaktu z ofiarą lub sprawcą przemocy).

35.302 cały rok.

Ogółem: 269.793
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Uzasadnienie

Zmiana uchwały spowodowana jest zwiększeniem dochodów gminy z tytułu wyższych niż planowane
wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w budżecie gminy na 2017 r. o kwotę 13 356 zł:

1)  na zadanie nr 1 dodano środki w kwocie 13.356 zł.,

2)  z zadania nr 8 przeniesiono wszystkie środki w kwocie 6.600 zł. do zadania nr 9; zadanie nr 8 przesunięto
do realizacji na rok następny.

Wyszczególnione zmiany przyczynią się do efektywnej realizacji poszczególnych zadań.
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