
                                                                                                                                                                                                                                            
                                       
                                                   UCHWAŁA  Nr  XXV/163/2009 
                                             Rady   Gminy  w  Polskiej  Cerekwi  
                                                   z  dnia  26  listopada  2009 roku   
 
 
 
 
   w   sprawie   uchwalenia    Gminnego    Programu    Profilaktyki  i  Rozwiązywania  
   Problemów Alkoholowych  na  rok  2010. 
 

                 Na  podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z  dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie 
   gminnym (  jednolity  tekst  Dz. U. Nr 142  z  2001 r. 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. Nr102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr172, 
   poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z  2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z  2007 r. Nr 48,  
   poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173,poz.1218, z  2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, 
   z  2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz  art. 41 ust. 1,2,4,5  ustawy z  dnia  26 października  1982 r.       
   o  wychowaniu  w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  ( jednolity   tekst  Dz. U. 
   Nr 70  z  2007 r. poz. 473,  Dz. U. Nr 115 poz. 793, Nr 176, poz. 1238 oraz z 2009 r. Nr 18, 
   poz. 97 ),  Rada  Gminy  w  Polskiej  Cerekwi  uchwala,  co  następuje: 
  
                                                                          §  1 
 
     
   Uchwala  się  Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
   na   2010   rok  będący  załącznikiem  do  niniejszej  uchwały,  stanowiący   część  gminnej  
   strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych. 
 
                                                                         §  2 
 
 
   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.                                                                          
    
 
                                                                          §  3 
                                                                                                                                           
  
    Uchwała  wchodzi  w  Ŝycie  z  dniem  1 stycznia   2010 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                



 
                                                                                                        Załącznik  do  uchwały   nr  XXV/163/2009  
                                                                                                                                                                       Rady Gminy  w  Polskiej Cerekwi                                                                                                                            
                                                                                                                                    z  dnia   26 listopada  2009 r. 

 
 
 
 
 

                                       GMINNY  PROGRAM 
        PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW 
       ALKOHOLOWYCH  NA ROK 2010 
 
 
 
 
        I. WPROWADZENIE 
 
 
                        Jednym  z   najpowaŜniejszych   problemów   społecznych   w   Polsce  jest  
        naduŜywanie  alkoholu  wraz  ze wszystkimi  negatywnymi  konsekwencjami. 

Zjawisko  naduŜywania  alkoholu  to zagadnienie,  na  które składają się indywidualne   
            tradycje  i ich społeczny  kontekst. 
        Jest  to  problem  nie tylko  społeczny,  lecz  równieŜ  problem  całego  społeczeństwa. 
        UŜywki   jak   alkohol   mają    właściwości   prowadzące   bezpośrednio  do  szybkiej   
        degradacji    społecznej    jednostki    oraz     uruchamiają     mechanizmy    społecznej  
        marginalizacji. 
                         
                        Podstawą   prawną   działań   związanych  z   rozwiązywaniem   problemów 
        alkoholowych     jest     znowelizowana     ustawa    o    wychowaniu    w    trzeźwości 
        i  przeciwdziałaniu   alkoholizmowi  z   dnia   26  października  1982  roku ,  w   myśl 
        której jednostki  samorządu  terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań 
        zmierzających   do   ograniczenia   spoŜycia   napojów   alkoholowych   oraz   zmiany 
        struktury  ich  spoŜywania, inicjowania  i wspierania przedsięwzięć  mających na celu 
        zmianę  obyczajów  w zakresie  sposobu  spoŜywania  tych napojów.           
 
        Ze  względu  na fakt, Ŝe zasięg  problemów alkoholowych  jest rzeczywiście  rozległy, 
        realne  rezultaty mogą  przynieść działania  komplementarne, zaplanowane na  szerszą 
        skalę. 
        Nowoczesne podejście do problematyki alkoholowej zakłada potrzebę zaangaŜowania 
        się  w  działania  profilaktyczne i naprawcze  szerokiego  kręgu  instytucji,  zarówno o 
        charakterze  administracyjnym, jak  i  placówek  słuŜby  zdrowia, a  takŜe  organizacji           
        pozarządowych wyspecjalizowanych  w  świadczeniu  usług  określonego  rodzaju lub 
        opartych  na  wolontariacie. 
 
                         Zgodnie z treścią  w/w  ustawy  jedną  z  form  planowania,  organizowania 
        i  finansowania  działań  związanych  z  rozwiązywaniem  problemów   alkoholowych 
        i  przemocy   w   rodzinie   w   gminie   jest   program   profilaktyki  i   rozwiązywania 
        problemów  alkoholowych. 
                   



         Rada  Gminy  w  Polskiej  Cerekwi,  mając  na   względzie  wagę  problemu 
       oraz  zagroŜenia dla normalnego funkcjonowania  społeczności lokalnej  oraz  zdrowia 
       publicznego   wynikające  z  naduŜywania   alkoholu,   przyjmuje   niniejszy   program    
       jako   podstawę  do   podejmowania  wszystkich  działań   profilaktycznych. 
       Diagnoza   stanu   problemów   alkoholowych  na  terenie   Gminy   Polska   Cerekiew   
       stanowi  załącznik  nr 1  do  niniejszego  programu.  
 
      Środki  na  realizację Gminnego Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych  pochodzą  z  opłat  za   korzystanie  z  zezwoleń   na sprzedaŜ  napojów                                                                                              
      alkoholowych. 
      W projekcie budŜetu  gminy na  2010  rok  przyjęta  została  kwota  63.000 zł. 
 
      
CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH  DLA GMINY POLSKA CEREKIEW NA ROK 2010  
       
       
       
     I. CELE  STRATEGICZNE  PROGRAMU. 
 
     1. Zapobieganie  powstawaniu  nowych   przypadków  uzaleŜnienia  na   terenie  gminy; 
     2. Zmniejszenie  rozmiarów  aktualnie  istniejących  problemów; 
     3. Zmniejszenie  ilości  zaburzeń   w  funkcjonowaniu   Ŝycia   rodzinnego   (  wypadki 
         przemocy, agresji  wobec  członków  rodziny, zaniedbywanie  dzieci);  
     4. Zmniejszenie  przypadków   naruszenia   prawa  i  porządku   publicznego  w  stanie 
         nietrzeźwości. 
     5. Zmniejszenie  rozmiarów  naruszenia  prawa  na rynku  alkoholowym.   
             
    II. CELE  OPERACYJNE  PROGRAMU. 
 

1. Ograniczenie  i  zmiana  struktury  spoŜycia  napojów  alkoholowych ; 
2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców oraz  instytucji w  sytuacjach  związanych 
    z  alkoholem;  
3. WdroŜenie nowoczesnych form  profilaktyki  kierowanej w  szczególności do dzieci 
    i  młodzieŜy;  
4. Budowanie  skutecznych  form   kontroli   prawnej  i  społecznej   nad   szkodliwymi 
    formami    postępowania    osób    naduŜywających    alkoholu   (  w    szczególności 
    przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie ); 
5. Zwiększenie  skuteczności i dostępności  terapii  w zakresie nowoczesnych  strategii 
    i  metod  rozwiązywania  problemów  alkoholowych; 
 
            Działania   władz  i   jednostek   administracyjnych  Gminy,  w   tym   Gminnej 
Komisji    Rozwiązywania    Problemów    Alkoholowych,    moŜna    ująć   w    dwóch 
zasadniczych  blokach : 
 
I.   Prowadzenie     profilaktycznej     działalności     informacyjno   -   edukacyjnej    w 
     szczególności  dla  dzieci  i  młodzieŜy. 

   II.  Udzielanie  rodzinom  oraz  osobom  z  problemem  alkoholowym  profesjonalnych  
      form  pomocy  psychologicznej.   

                 



                ZałoŜenia  niniejszego  programu  realizowane  będą  przez władzę i jednostki 
    organizacyjne   Gminy   samodzielnie,   bądź   przy   współpracy  z   innymi  osobami 
    fizycznymi   i   wszelkimi   innymi    podmiotami    zainteresowanymi    osiągnięciem  
    pozytywnych  celów  w  rozwiązywaniu  problemów  uzaleŜnień. 
 
 
 
 
  I.   PROFILAKTYCZNE    DZIAŁANIA    INFORMACYJNO- 
       EDUKACYJNE.  
 
 
     
  1.Organizowanie    kampanii     edukacyjnych    oraz     programów     profilaktycznych    
     w   dziedzinie   rozwiązywania   problemów    uzaleŜnień,   w   szczególności   wśród 
     dzieci i młodzieŜy Publicznych  Szkół  Podstawowych  oraz Publicznego Gimnazjum  
     w  Polskiej  Cerekwi. 
   
  2. Zapewnienie   literatury   fachowej   pomocnej   przy   realizacji   zadań  związanych  
      z  problematyką  uzaleŜnień. 
 
  3.Rozwijanie  umiejętności   porozumiewania   się   z   dziećmi  na   temat  problemów 
     związanych  z  uŜywaniem  alkoholu  i narkotyków – rozmowy  pedagoga  szkolnego 
     psychologa i  policjantów  z  rodzicami w  trakcie  wywiadówek  szkolnych.    
 
  4.Udział   dzieci   i   młodzieŜy    w   spektaklach   profilaktycznych. 
   
  5. Organizacja  konkursów  plastycznych i literackich  o tematyce  przeciwalkoholowej 
      w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjum  na terenie  gminy. 
 
  6. Propagowanie  pozytywnych   wzorców  zachowań  poprzez   organizowanie  imprez 
      rozrywkowo – sportowych  dla  dzieci  i  młodzieŜy. 
 
  7. Upowszechnianie  kultury  fizycznej  jako  alternatywnej  formy  spędzania  wolnego 
      czasu.     
   
  8. Sukcesywne informowanie mieszkańców Gminy  przez  lokalne media o  działalności 
      prowadzonej   przez  Gminną  Komisję  Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych 
      na  rzecz  wychowania  w  trzeźwości. 
   
  9. Sfinansowanie szkolenia nauczycieli i  rad pedagogicznych, których tematyką  będzie:  
 
 
       - profilaktyka  uzaleŜnienia  wśród  dzieci  i młodzieŜy 
       - przemoc fizyczna, psychiczna 
 
 
 
 
 



II.UDZIELANIE  RODZINOM  ORAZ  OSOBOM  Z  PROBLEMEM 
    ALKOHOLOWYM    PROFESJONALNYCH    FORM    POMOCY      

       PSYCHOLOGICZNEJ. 
 
 
 
    Wykonaniu  tego  zadania   słuŜy : 
 
    1.  Inicjowanie     powstawania     oraz     wspierania     stowarzyszeń     samopomocy  
         i środowiskowych  grup społecznych  realizujących cele  obrony  przed  przemocą. 
    2.  Inicjowanie  i  oferowanie  przez  Gminną  Komisję  Rozwiązywania   Problemów 
         Alkoholowych   pomocy  w   zakresie  przemocy  w  rodzinie,  a  w  szczególności 
         poprzez    zwiększenie   dostępności   i   skuteczności    pomocy   psychologicznej, 
         medycznej,   prawnej  i   socjalnej   dla   członków   rodzin   alkoholowych  i  ofiar 
         przemocy. 
    3.  Informowanie   o  najbliŜszych   placówkach   zajmujących   się   leczeniem   osób 
         uzaleŜnionych. 

4.  Wstępne  motywowanie  do  leczenia i terapii. 
5. Informowanie  o  ruchach   samopomocowych   typu  AA, itp. 
6   Kierowanie  osób   uzaleŜnionych  na   badania  biegłych  w   celu  wydania  opinii 
     w  przedmiocie  uzaleŜnienia  od   alkoholu  oraz  występowanie  z  wnioskiem  do 
     sądu  o  zastosowanie  obowiązku  poddania  się  leczeniu  odwykowemu. 
7. Współpraca z  słuŜbami prewencyjnymi policji oraz  psychologiem zmierzająca  do  
    zapewnienia osobom uzaleŜnionym od alkoholu leczenia i  terapii. 
8. Zorganizowanie  wypoczynku  letniego  z  programem  profilaktycznym  dla  dzieci 
    i  młodzieŜy  z  rodzin  dysfunkcyjnych  z  terenu  gminy. 
9. Kontynuowanie  działalności  świetlicy  w Polskiej Cerekwi  wyposaŜonej  w sprzęt 
    do ćwiczeń rehabilitacyjno- siłowych. 

  10. Cykliczne  badanie i  systematyczne  kontrolowanie  problematyki  alkoholowej  na 
        terenie  gminy.  
 
 
 
   
  III. POLITYKA   W   ZAKRESIE   UTRZYMANIA   PORZĄDKU  
        PUBLICZNEGO  W MIEJSCACH  GDZIE SPRZEDAWANY 
       I  PODAWANY  JEST ALKOHOL.   
 
 
 
  1. Prowadzenie  konsekwentnej polityki w zakresie  utrzymania  porządku  publicznego  
       w  miejscach  gdzie  sprzedawany  i  podawany  jest  alkohol. 
  
   2. Opiniowanie  przez  Gminną  Komisję  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  
       wniosków  o wydanie  zezwoleń  na  sprzedaŜ  napojów alkoholowych. 
 
 
 



  IV.  WYNAGRODZENIE    CZŁONKÓW    GMINNEJ    KOMISJI   
         ROZWIĄZYWANIA   PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH. 
 
 
 
        1. Członkom    Gminnej    Komisji    Rozwiązywania    Problemów   Alkoholowych   
            przysługuje   wynagrodzenie   za   udział  w  posiedzeniu   komisji  w  wysokości  
            10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach         
            przysługującego  pracownikom  zatrudnionym w pełnym  wymiarze  czasu  pracy. 
 
  
 
   V.  POSTANOWIENIA   KOŃCOWE. 
 
     
 
          1. Sposoby  i  formy   realizacji   poszczególnych   zadań   jak   równieŜ    terminy 
              ich   realizacji   oraz  osoby  i  instytucje  odpowiedzialne   za  ich   prawidłowy 
              przebieg,  opisano  w  załączniku  nr 2 do niniejszego  programu,  stanowiącym  
              integralną   część  programu.    
 
 

2.Pozostawia  się  pewien  margines  merytoryczno- finansowy, dający moŜliwość 
   włączenia   do   realizacji  w   trakcie   2010   roku   najbardziej   wartościowych  
   pomysłów  zgłoszonych  przez  samych  mieszkańców  gminy. 
 
 
3. Pełnomocnik   ds.  profilaktyki  i  rozwiązywania    problemów    alkoholowych 
    składa  do  końca   I  kwartału  sprawozdanie  z  działalności  komisji.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              Załącznik  nr 1 do Gminnego Programu  Profilaktyki 
                                                        i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
 
 
 
                              
                                             DIAGNOZA   

           STANU   PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH   NA  TERENIE 
                                  GMINY   POLSKA   CEREKIEW 
 
 
 
    

1. Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Polskiej  Cerekwi  objął  pomocą 
rodziny, w których występuje problem naduŜywania alkoholu: 
 
 
w  2003 r.      -       27   rodzin 
w  2004 r.      -       21   rodzin 
w  2005 r.      -       12   rodzin 
w  2006 r.      -       16   rodzin 
w  2007 r.      -       11   rodzin 
w  2008 r.      -       17   rodzin 
 
 

2.  Rewir Dzielnicowych Policji w Polskiej Cerekwi zatrzymał do wytrzeźwienia 
     w  pomieszczeniach  policyjnych  : 
 
                               
 
     w  2003 r.                14 osób          w tym         4     osoby  nieletnie    
     w  2004 r.                44 osoby        w tym         4     osoby  nieletnie 
     w  2005 r.                24 osoby 
     w  2007 r.                20 osób 
     w  2008 r.                13 osób  
 
      
     Ponadto  Policja  w   2005 r.   odwiozła  do  domów  rodzinnych  9  osób  nieletnich   
     nietrzeźwych ,  w  2007 r.  4 osoby  nietrzeźwe  poniŜej 18 roku  Ŝycia, a  w  2008 r.  
     1 osobę nietrzeźwą poniŜej 18 roku Ŝycia. 
      
     
     Dozorem  w  postaci   „Niebieskiej  Karty „ w 2007 r.  objęto  12  rodzin . 
     Natomiast  w  2009 r. dozorem w  postaci „ Niebieskiej  Karty „  objęto 2 rodziny. 
 
     Problem    przemocy  w   rodzinie  jest   związany   najczęściej   ze  zjawiskiem  
     naduŜywania   alkoholu. 
 
    



3.  Gminna   Komisja   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych  w  Polskiej 
     Cerekwi skierowała na badanie biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 
     uzaleŜnienia  od  alkoholu: 
     w     2003 r.           1  osobę 
     w     2004 r.           2  osoby 
     w     2005 r.           5  osób 
     w     2006 r.           2  osoby 
     w     2007 r.           3  osoby  
     w     2008 r.           4  osoby 
     w     2009 r.           5  osób 
     Dobrowolne  leczenie  odwykowe  w  Woskowicach  Małych podjęła : 
     w     2003 r.          1 osoba 
     w     2004 r.          3 osoby 
     w     2005 r.          4 osoby 
     w     2007 r.          1 osoba 
     Dobrowolne  leczenie odwykowe w  szpitalu  w Branicach podjęła: 
     w     2006 r.          1 osoba 
     w     2007 r.          2 osoby         
     w     2008 r.          2 osoby 
     W  związku  z  naduŜywaniem  napojów  alkoholowych  przeprowadzono    
     rozmowy  interwencyjne  motywujące  do  leczenia  odwykowego: 
     w      2005 r.   z    10 osobami  
     w      2006 r.   z      4 osobami 
     w      2007 r.   z      5 osobami 
     w      2008 r.   z    10 osobami 
     w      2009 r.   z      8 osobami 
     Do   Sądu   Rejonowego   w   Kędzierzynie – Koźlu   skierowano   wnioski                             
     o  zastosowanie  leczenia  odwykowego: 
     w      2005 r.  dla    4 osób 
     w      2006 r.  dla    3 osób     
     w      2007 r.  dla    1 osoby    
     w      2008 r.  dla    2 osób 
     w      2009 r.  dla    3 osób 
4. Dla  Gminy Polska  Cerekiew  liczącej  4.530  mieszkańców  ustalono  limit  
    25  punktów  sprzedaŜy   napojów   alkoholowych  zawierających   powyŜej                                    
    4.5%  alkoholu  (  z  wyjątkiem  piwa),  przeznaczonych  do  spoŜycia  poza 
    miejscem sprzedaŜy  jak  i  w  miejscu  sprzedaŜy. 
   W 2008 r. wydano  8  zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych do 4.5%  
   oraz piwa, 6 zezwoleń na sprzedaŜ  napojów  alkoholowych od 4.5% do 18%  
   alkoholu i 7  zezwoleń  na  sprzedaŜ  napojów  alkoholowych  powyŜej  18%  
   Wydano równieŜ zezwolenia jednorazowe : 
    - 4  do 4.5% oraz piwa 
    - 1 od 4.5% do 18% alkoholu 
    - 1 powyŜej 18%  alkoholu 
    W 2009 r. wydano 6 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych  do 4.5% 
    oraz piwa,3 zezwolenia od 4.5%-18% alkoholu i 3 zezwolenia powyŜej 18% 
    alkoholu. 
    Wydano  równieŜ  3  zezwolenia  jednorazowe   na   sprzedaŜ   napojów  
    alkoholowych  do 4.5% oraz  piwa, 1 zezwolenie od 4.5% -18% i 1 powyŜej  
    18% alkoholu.  



   
 
                                                                                          Załącznik  nr 2  do  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
                                                                                  i   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych 
 

 
1. ZADANIA  WYNIKAJĄCE  Z  GMINNEGO  PROGRAMU 

PROFILAKTYKI   I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  
                                ALKOHOLOWYCH 
 
 

           Zadania    Termin Podmiot 
realizujący       

 Uwagi    

   1. WdroŜenie i kontynuacja 
programów  profilaktycznych 
Elementarz II dot. problematyki 
uzaleŜnień w Publicznych  
Szkołach Podstawowych i 
Publicznym Gimnazjum  
w Polskiej Cerekwi. Organizowanie 
konkursów plastycznych  i 
literackich  po  ich  realizacji  

wiosenna 
edycja  

Wychowawcy klas 
Pedagog szkolny 
Pełnomocnik komisji 

 

     2. Zabezpieczenie materiałów 
edukacyjno-informacyjnych 
 

na   bieŜąco Gminna Komisja 
Rozwiązywania  
Problemów 
Alkoholowych 

 

     3. Zatrudnienie  profesjonalistów z  
zakresu problematyki alkoholowej 
  

na   bieŜąco Przewodniczący  
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

 

     4. Realizacja spektakli teatralnych   
dot. profilaktyki uzaleŜnień dla  
dzieci  i młodzieŜy  
  

2 razy  
w roku 

Dyrektorzy  szkół 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

 

      5. Promocja zdrowia  i trzeźwych 
obyczajów poprzez  wspieranie 
inicjatyw lokalnych dla dzieci i 
młodzieŜy. Organizacja festynów, 
cyklicznych imprez  sportowo-
rekreacyjnych  „Stop Nałogom,” 
których  ideą    przewodnią  jest 
propagowanie modelu Ŝycia bez   
uzaleŜnień; „Igrzyska  Sportowe”, 
„Gminny  Dzień Sportu” i Turnieje  
Piłki NoŜnej i Piłki  Siatkowej . 

po realizacji 
programu  
profilaktycznego 

Wychowawcy klas  
oraz  Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, Rewir 
Dzielnicowych Policji 

 

     6. Sukcesywne informowanie 
mieszkańców gminy  poprzez  
lokalne media  o działalności: 
Gminnej Komisji  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  oraz 
Przychodni  dla  Osób 
UzaleŜnionych  od  Alkoholu 

na   bieŜąco Przewodniczący 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
Pełnomocnik komisji 

 

     7. Szkolenia   nauczycieli  i  rad 
pedagogicznych dot. uzaleŜnień                 
i przemocy 

na   bieŜąco 
 
 

Dyrekcja szkół 
i gimnazjum 
Pełnomocnik komisji 

 



     8.   Wstępne motywowanie do leczenia  
i terapii 

na   bieŜąco Przewodniczący 
Gminnej  
Komisji  
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
Psycholog 
 

 

     9. Kierowanie  na  badania  w  celu 
wydania  opinii  w   przedmiocie 
uzaleŜnienia   od  alkoholu   oraz  
występowanie  z wnioskiem  do  
Sądu    Rejonowego 
w   Kędzierzynie – Koźlu  o 
zastosowanie  leczenia 
odwykowego 
 

na   bieŜąco Gminna Komisja  
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

 

   10. Kontynuacja działalności świetlicy  
w Polskiej Cerekwi wyposaŜonej w 
sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjno- 
siłowych.   

na   bieŜąco Osoba zatrudniona  
w  świetlicy na umowę 
zlecenie 

 

   11. Organizacja wypoczynku letniego z 
programem  profilaktycznym dla 
dzieci i młodzieŜy 
Pomoc w organizacji wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieŜy, 
wyjazdy  na basen,  „Kolarskie 
Czwartki”   

wakacje letnie 
ferie zimowe 

Dyrekcja szkół 
i gimnazjum, GOPS, 
GKRPA, Rewir 
Dzielnicowych Policji 

 

     
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II.PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUD śETOWYCH NA ROK 2010. 
Dział  851 „OCHRONA ZDROWIA” 
 
 
Rozdział  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 
Plan  wydatków                                                                                              63.000 
 
Wynagrodzenie i pochodne                                                                           42.000 
 
  
 Zakup materiałów i wyposaŜenia                                                                 10.800 
 
 
               - zakup art. spoŜywczych  oraz  nagród  i dyplomów  dla dzieci 
                  i młodzieŜy  z terenu naszej gminy, uczestniczącej w festynie 
                  w  Polskiej  Cerekwi i  festynie  Stany  2010 oraz „Turniejach  
                  sportowych„i „Kolarskich Czwartkach” promujących zdrowy 
                  styl Ŝycia  bez uzaleŜnień.                                                                 3.000 
               - zakup art. spoŜywczych, nagród  i upominków dla dzieci  
                  biorących udział w organizowanych  zajęciach  świetlicowych   
                  podczas  ferii  zimowych  w  Grzędzinie oraz  uczestniczących  
                  w festynie  letnim.                                                                             2.000 
               - zakup napojów chłodzących, słodyczy, ciepłych posiłków,               
                  dyplomów, medali, pucharów, nagród  rzeczowych – sprzętu 
                  sportowego dla uczniów z terenu naszej gminy biorących  udział 
                  w imprezach sportowo-rekreacyjnych „Stop Nałogom”„Igrzyska 
                  Sportowe”„Gminny Dzień Sportu” Turnieje Piłki NoŜnej i Piłki 
                  Siatkowej.                                                                                           4.000 
               - zakup art. spoŜywczych i nagród na imprezę podsumowującą          
                  realizację programu profilaktycznego.                                               1.500 
               - zakup sprzętu sportowego do świetlicy                                                  300 
 
 
 Inne usługi                                                                                                          9.400 
 
              - udział dzieci i młodzieŜy w wypoczynku letnim z programem           6.500 
                 profilaktycznym 
              - transport dzieci na basen lub lodowisko                                              1.000 
              - badania  i wydanie  opinii biegłych  w  przedmiocie                                     
                 uzaleŜnienia osób od alkoholu                                                               900                                                                         
              - opłata sądowa za wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego          200 
              - dojazdy na leczenie                                                                                 200 
              - szkolenia                                                                                                  600 
              
 
 PodróŜe słuŜbowe krajowe  /delegacje/                                                              200 
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       600 
                                               



 
 
 
             
          

       


