
 
UCHWAŁA Nr XII/ 62/ 2007 

 
RADY GMINY SZYDŁÓW  

 
z dnia 22 czerwca 2007 roku 

 
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2007 rok oraz zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok 
 
 

          Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (jednolity tekst 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 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( jednolity tekst Dz. U. z 2007 
r. Nr 70, poz. 473 ) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Dokonuje się zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2007 rok uchwalonego Uchwałą Nr VI/ 27/ 2007 Rady Gminy Szydłów  
z dnia 19 lutego 2007 roku, poprzez dodanie w Rozdziale VI po punkcie 5 punktu 5a  
o treści: 
 
„5a. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
otrzymuje  
       wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 200,00 zł za każde posiedzenie  
       Komisji.” 
 

§ 2. 
Preliminarz wydatków w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 stanowiący załącznik Nr 1 do 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. 
uchwalonego uchwałą Nr VI/ 27/ 2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2007 roku, 
otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/62/2007           Załącznik nr 1  

Rady Gminy Szydłów             do Gminnego Programu Profilaktyki  

z dnia 22 czerwca 2007 roku            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                              

 
PRELIMINARZ WYDATKÓW 

w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na rok 2007 

 

Lp. NAZWA ZADANIA DO WYKONANIA CEL ZADANIA 
PLANOWANE 

WYDATKI W ZŁ 
1 2 3 4 
1. 

Posiedzenia członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków do Komisji. 

Przeznaczanie środków. 

Rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu i podejmowanie decyzji. 

Analiza realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Analiza problemów wynikających z funkcjonowania: 

-   Świetlicy środowiskowej w Szydłowie, 

-   placówek gminnego ogniska wychowawczego. 

Ocena działalności przedstawiana w informacjach i sprawozdaniach 

5.000,- 

2 Szkolenia: 

- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

- sprzedawców napojów alkoholowych i inne 

Dobra organizacja pracy Komisji. 

Zapoznawanie z nowymi przepisami. Dokształcanie. 
1.000,- 

3 
Delegacje. 

Wyjazdy na szkolenia i w celu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi członków Komisji. 
500,- 

4 
Opłaty sądowe za badania przez biegłych w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia. 

Możliwość realizacji przez Komisję art. 24 i 25 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skierowanie na badanie przez Biegłego w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu 

leczniczego. Przewiduje się 7 wniosków (7 x 280,- = 1960) 

1.960,- 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność Punktu Konsultacyjnego pod 

kierownictwem dojeżdżającego 2 razy w m-cu 

terapeuty. 

Dostarczanie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii. 

Motywowanie i kierowanie do leczenia. Udzielanie wsparcia i pomocy 

psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom. 

Ważną rolę Punktu Konsultacyjnego jest udzielanie informacji członkom rodzin 

osób uzależnionych. ( Umowa zlecenie) 

3.360,- 



 
   

1 2 3 4 

6 

 
Praca merytoryczna Koordynatora GPPiRPA 

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Szydłowie 

oraz kontakt z  placówkami na terenie Gminy. 

Płace, ZFN, ZUS, ZFŚS, badania lekarskie, delegacje 

i inne narzuty od wynagrodzenia, szkolenia, rozmowy 

telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, 

materiałów biurowych itp. 

W Gminnym Ognisku Wychowawczym placówka wsparcia dziennego, która działa 

w najbliższym otoczeniu dziecka: 

- wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,  

- zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, 

zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. 

Współpraca ze szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Bieżące realizowanie przez koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007,Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji 

Komisji. 

18.000,- 

7 
Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży na 

terenie Gminy. 

Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – 

wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne. 

Spektakle o charakterze profilaktycznym. 

1.500,- 

8 Organizacja festynu bezalkoholowego dla dzieci, 

młodzieży i rodziców z okazji Międzynarodowego 

Dnia Dziecka. 

Organizacja koncertów o tematyce profilaktycznej. 

Propagowanie spędzania wolnego czasu, zabawy, rozrywki bez udziału napojów 

alkoholowych. 
2.000,- 

9 
Pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych. 

Dofinansowanie obozów o tematyce programów profilaktycznych. Pomoc dla 

zespołów tanecznych – działających na terenie Gminy i inne. 
3.000,- 

10 Dożywianie dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym. 
Pomoc w dożywianiu dzieci. 2.000,- 

11 Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w 

Szydłowie i placówkach na terenie gminy: energia, 

gaz, węgiel, zakup sprzętu, materiałów, środki 

czystości, usługi remontowe, umowy zlecenia,  i inne.  

Zabezpieczenie odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży 

( w tym umowa zlecenie dla opiekunów świetlic środowiskowych 

3 x 7 m-cy x 250,- =5,250,-) 
25.482,- 

12 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

GKS Szydłów. 

Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych 

imprez o charakterze sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nie tylko 

odbywających się bez udziału alkoholu, ale w szczególny sposób eksponujących ten 

fakt 

7.000,- 

13 Nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej w konkursach 

profilaktycznych. 
Motywacja i nagradzanie dzieci i młodzieży szkolnej. 500,- 

14 
Nagrody dla członków komisji. 

Za zaangażowanie i wkład pracy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
1.500,- 

15 Wynajęcie pomieszczeń dla GKRPA, Punktu 

Konsultacyjnego d/s rozw. prob. alkohol. Świetlicy 

Środowiskowej i Koordynatora GPPiRPA 

Zabezpieczenie odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży. Rozwiązywanie 

Problemów Alkoholowych. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
3.660,- 

 Razem: 76.462,- 
 

 


