
UCHWAŁA NR XXXIII/223/09 
RADY GMINY LUTOMIERSK 

z dnia 26 stycznia 2009 r. 
 
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. 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, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 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, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458) oraz art. 41 ust. 1-2, 5 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 
473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) i art. 10 ustawy z dnia  
29 lipca 2005 r. 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. 47, Nr 82, poz. 558) Rada Gminy 
Lutomiersk uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. w brzmieniu określonym  
w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/111/07 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia  
2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2009 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do  
Uchwały Nr XXXIII/223/09 
Rady Gminy Lutomiersk 
z dnia 26 stycznia 2009 r. 

 
 

GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI 
I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH 

ORAZ  PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII 
W  GMINIE   LUTOMIERSK 

NA  ROK 2009 
 
 

Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych  
i narkomanii odgrywają samorządy gmin, które - na mocy ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia  
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – są odpowiedzialne za rozwiązywanie tychŜe 
problemów w społeczeństwie lokalnym. 
Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
oraz przeciwdziałania narkomani - jest prowadzona w postaci gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 
2009 rok. 
Program ten określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 
społecznych i indywidualnych wynikających z uŜywania alkoholu i narkotyków a takŜe 
przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zadania w obszarze 
profilaktyki i terapii narkomanii wynikające z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii. 
 
 
Celem niniejszego Programu jest w szczególności: 
 

1. zapobieganie powstawania nowych problemów związanych z uŜywaniem alkoholu  
i narkotyków, 

2. zmniejszanie indywidualnych zagroŜeń ekonomicznych wynikających z zaŜywania 
alkoholu i uŜywania narkotyków, 

3. zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów, 
4. zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego i rodzin dotkniętych 

problemem alkoholizmu i narkomanii. 
 
 
I. Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii   -                                                                                                                      
 

wykonuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności 
poprzez: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków, 
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzaleŜnień, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną, 



3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, 
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, 
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 
131 i 15 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego, 
6) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieŜy pochodzącej 
z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii. 

 
II. Do działań organów Gminy podejmowanych na rzecz rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii naleŜą w szczególności: 

 

1) Wójt Gminy Lutomiersk jako organ wykonawczy – zmierzać będzie do ograniczenia 
spoŜycia alkoholu na terenie gminy oraz do usuwania przyczyn i następstw 
spoŜywania alkoholu i narkotyków, 

2) Rada Gminy Lutomiersk dąŜyć będzie do szerzenia wraŜliwości społeczeństwa na 
problemy rodzin ludzi uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków oraz niesienie im 
pomocy materialnej, 

3) Rada Gminy podejmuje działania propagandowe mające na celu szerzenie informacji 
o szkodliwości spoŜywania alkoholu i narkotyków, 

4) Rada Gminy zobowiązuje wszystkie podległe sobie jednostki organizacyjne do tego, 
aby w szczególny sposób otoczyły opieką rodziny osób uzaleŜnionych od alkoholu i 
narkotyków oraz by sygnalizowały ich potrzeby i konieczny rodzaj pomocy.   

 
 

III. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w rozwiązywaniu problemów, o których mowa w Programie dotyczą w szczególności: 

 

1) współdziałania z organizacjami i instytucjami niosącymi pomoc osobom 
uzaleŜnionym od alkoholu i narkotyków a takŜe ich rodzinom, 

2) przeprowadzania wywiadów środowiskowych i kierowanie na badania pozwalające 
ustalić stopień uzaleŜnienia, 

3) kierowania do sądu wniosków w sprawach zastosowania obowiązku leczenia 
odwykowego, 

4) wspierania i prowadzenia współpracy z organizacjami zajmującymi się profilaktyką 
problemów alkoholowych i narkomanii oraz pomaganie osobom uzaleŜnionym  
i współuzaleŜnionym od alkoholu i narkotyków, 

5) opiniowania wydawania zezwoleń na sprzedaŜ lub podawanie napojów alkoholowych 
o zgodności lokalizacji punktu sprzedaŜy z uchwałami rady gminy, 

6) prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń  
na sprzedaŜ lub podawanie napojów alkoholowych. 

IV. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania narkomanii realizowany jest przez: 

1) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Lutomiersku. 

2) Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień, 
3) Szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu Gminy Lutomiersk we współpracy z 

Pełnomocnikiem Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień, 
4) Jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk we współpracy z Pełnomocnikiem Wójta 

Gminy ds. Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień, 



 
Źródła finansowania 

 
Gminny Program - finansowany będzie ze środków własnych gminy, stanowiących 
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

 
Zestawienie planowanych dochodów oraz planowanych wydatków przeznaczonych  

na realizację Programu ilustruje poniŜsze zestawienie: 
 

A – dochody z tytułu wydawanych zezwoleń oraz z ich korzystania   - 70.000 zł 

B – wydatki na realizację Programu       - 70.000 zł 
w tym na: 
 
1) wypoczynek dzieci i młodzieŜy pochodzących z rodzin dotkniętych problemem 
alkoholizmu lub narkomanii, podczas którego organizowane będą zajęcia 
teraupetyczne, informujące i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i w zakresie przeciwdziałania narkomanii   - 35.000 zł  
 
2) zakup sprzętu sportowego i wyposaŜenia dla dzieci i młodzieŜy pochodzących z 
rodzin dotkni ętych problemem alkoholizmu lub narkomanii z terenu Gminy 
Lutomiersk           - 25.000 zł 
 
3) prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej dla dzieci i młodzieŜy  
w tym organizacja koncertów i spektakli       - 2.000 zł 
 
4) kierowanie osób uzaleŜnionych na badania specjalistyczne   - 1.500 zł 
 
5) szkolenia Członków GKRPA       - 2.000 zł 
 
6) diety i delegacje Członków Komisji       - 4.500 zł  

 
Zasady wynagradzania Członków GKRPA 

 
1) Za udział w pracach Komisji – Członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100 zł 
(brutto). 
2) Wynagrodzenie przysługuje za udział w kaŜdym posiedzeniu Komisji. 
3) Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest podpis członka Komisji złoŜony na liście 
obecności. 
4) Wynagrodzenie nie przysługuje członkom Komisji będącymi: 
  a/ pracownikami Urzędu Gminy, 
  b/ pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy, jeŜeli posiedzenie Komisji odbywa 
się w godzinach pracy ich instytucji, w przeciwnym razie wynagrodzenie przysługuje. 
5) Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w kasie Urzędu Gminy, w dniu posiedzenia 
Komisji lub w dniu następnym, gdy posiedzenie Komisji odbywa się po godzinach pracy 
Urzędu. 
6) wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla Członków Komisji realizowane są ze środków 
przeznaczonych w budŜecie Gminy na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii. 
 


