UCHWALA Nr XXIV.161.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwillzywania
Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii dla
Gminy Baboszewo na 2021 rok
Na podstawie z art. 18.ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 0 samorz1!dzie
gminnym (Dz. U. 2020. poz. 713 ze.zm.) art. 4 1 ust 1, 2, 5 ustawy z dnia 26
pazdziernika 1982r. 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi
(tj . Dz. U. 2019. 2277 . ze zm.) oraz art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzialaniu narkomanii (tj. Dz. U. 2020. poz. 2050 ze zm.) Rada Gminy
Baboszewo uchwala co nastypuje;
§1
Uchwala siy Gminny Program Profilaktyki i Rozwi1!zywania Problemow
Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2021 rok dla Gminy Baboszewo
w brzmieniu okreslonym w zal1!czniku do niniejszej uchwaly.

§2
Wykonanie uchwaly powierza siy Wojtowi Gminy.
§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

Zal~cznik

do Uchwaly Nr XXIV 161.2020
z dnia 31 grudnia 2020 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwhlzywania
Problem6w Alkoholowych i Przeciwdzialania
Narkomanii na 2021 r.
Dokumentem prawnym
programu s~ :

stanowi~cym

podstawy do corocznego uchwalania niniejszego

I. Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982r 0 wychowaniu w trzezwosci przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2019. 2277 ze zm.)Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzialaniu narkomanii (tj. Dz. U. 2020. 2050)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¥ywania Problemow Alkoholowych
Przeciwdzialania Narkomanii oraz Przeciwdzialaniu Przemocy w Rodzinie, stanowi
czysc gminnej strategii rozwi~zywania problemow spolecznych. Jest on uchwalany
kazdego roku i obejmuje swoim zakresem lecznictwo odwykowe, dzialalnosc
profilaktyczn~, pomoc dzieciom i mlodzieZy z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzialalnosc
edukacyjn~.

I.Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow
Alkoholowych i Przeciwdzialaniu Narkomanii uwzglydnione zostaly wskazowki
rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programow profilaktyki
i rozwi~zywania problemow alkoholowych w 2021 roku Panstwowej Agencji
Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych.
Dziabnia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow
Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok kierowane s~ do mieszkancow gminy,
szczegolnie do osob uzaleznionych od alkoholu i innych uzywek, ich rodzin, do dzieci
i mlodziezy oraz wszystkich, ktorzy doswiadczaj~ przemocy w rodzinie. Przyjyte
w Programie dziabnia maj~ na celu inicjowanie i wspieranie przedsiywziyc
wplywaj~cych na zmiany obyczajow w zakresie struktur oraz sposobu spozywania
napojow alkoholowych. Program zapewnia podjycie dzialan na rzecz trzezwosci
w naszej gminie, przeciwdziala powstawaniu nowych problemow, oraz wspiera
wszelk~ dzialalnosc w tym zakresie.

Diagnoza stann problemow alkoholowych

Grupy spoleczne szczegolnie zagrozone problemami uzalezuieii od alkoholu to:
bezrobotni i ich rodziny, rodziny niepeme, ludzie mlodzi w tym mlodziez
szkolna.
Skutki alkoholizmu w spoleczeiistwie to: przemoc w rodzinie, niewydolnosc
wychowawczo-opiekuiicza, ubozenie rodzin, rozpad wil(zi rodzinnych, wzrost agresji
i przestl(pczosci, przyjmowanie negatywnych wzorcow zachowaii przez mlodziez.
Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialaniu
Narkomanii wspolpracuje z pedagogami, ktorzy w roku szkolnym 2020r/2021 r sq
zatrudnieni w szkolach na terenie naszej gminy. Gminy tworzq 42 solectwa w ktorych
zamieszkuje 7921 osob. Na terenie gminy sq 4 szkoly podstawowe, przedszkole, swietlica
srodowiskowa i swietlice szkolne. Swietlica srodowiskowa obejmuje opiekq 40 dzieci w
godzinach od godziny 13 .00.-19 .00 Ze swietlic wiejskich korzysta mlodziez i dzieci
zamieszkujqce danq wid, ze swietlicy szkolnej dzieci uczqce sil( w danej szkole.
Dostl(pnosc alkoholu w Gminie Baboszewo
Limit sprzedazy napojow alkoholowych :
-75 punktow sprzedazy napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza
miejscem sprzedazy(detal)
-30 punktow sprzedazy napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia
w miejscu sprzedazy(gastronomia).
W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleii na sprzedaz aLkoholowych na
terenie Gminy Baboszewo podjl(to Uchwall( Nr X LIII27 112018 z dnia 19 czerwca
2018 r ktora ustala: maksymaLna liczbl( zezwoleii na sprzedaz napojow alkoholowych
-do 4.5% zawartosci alkoholu oraz na piwo na 35
-powyzej 4.5% do 18% (z wyjqtkiem piwa) na 35
-na napoje alkoholowe powyzej 18% zawartosci alkoholu na 35
Liczba istniejqcych punktow sprzedazy napojow alkoholowych
-15 punktow sprzedai:y napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza
miejscem sprzedai:y(detal)
-5 punkt6w sprzedai:y napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu
sprzedazy(gastronomia)
Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych prowadzi dzialania
w stosunku do 180 os6b naduzywajqcych alkohol. W roku 2020 skierowano do Sqdu
16 wniosk6w 0 wszczycie postl(powania w sprawie zastosowania obowiqzku poddania
sil( leczeniu odwykowemu w przedmiocie uzalezuienia od alkoholu. Osoby te
wyrokiem Sqdu majq obowiqzek podjqc terapil(. Z 11 osobami przeprowadzono
rozmowy motywacyjne i zobowiqzano do uczestnictwa w terapii~ Pozostale osoby
motywowano do zmiany szkodliwego picia alkoholu.
Zjawisko przemocy cZl(sto lqczy sil( naduzywaniem alkoholu, bezradnosciq
w sprawach opiekuiiczo-wychowawczych. Nadal jest to temat wstydliwy, cZl(sto
zatajany, az do chwili zaistnienia sytuacji drastycznych i bezposredniej przemocy
fizycznej.
Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych realizuje zadania

w zakresie profilaktyki i rozwillzywania problem6w alkoholowych i narkomanii oraz
przeciwdzialania przemocy w r6znych formach:
- wsp61pracuje z Slldem , Poradnill Terapii Uzaleznien od alkoholu "SZANSA",
Policjll, Zespolem Interdyscyplinarnym, Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej,
Szkolami, Wolontariatem dzialajllcym na terenie gminy Baboszewo, Osrodkiem
Zdrowia
- Dzieci z rodzin dotkniytych problemem alkoholowym oraz przemocll uczestniczll
w zajyciach swietlicowych oraz majll zapewniony udzial w zorganizowanych formach
wypoczynku, a takze dozywianie w sto16wkach szkolnych.
Cele Programu
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problem6w uzale:inien i zjawisk
przemocy.
2. Zahamowanie wzrostu sporycia alkoholu, promocja zdrowego stylu rycia,
rozwijanie postaw sprzyjajllcych temu zachowaniu.
3. Ograniczenie uiywania i dostf(pnosci do narkotyk6w i innych srodk6w
psychoaktywnych oraz zwillzanych z tym problem6w.
Rozdzial I
Zwif(kszenie dostf(pnosci terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b
uzaleznionych i zagrozonych uzaleznieniem od alkoholu lub narkotyk6w

Zadanie bydzie realizowane poprzez:
I.Kontynuacjy pracy punktu konsultacyjnego.
Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego:
a)Motywowanie os6b uzaleznionych i czlonk6w ich rodzin do podjycia psychoterapii
w plac6wkach leczenia uzaleznienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
b)Motywowanie os6b pijllcych ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzaleznionych do
zmiany wzoru szkodliwego picia.
c)Rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej , udzielenie stosownego wsparcia
i informacji 0 mozliwosciach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
d)Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
e)Gromadzenie aktualnych informacji na tern at dostypnych mleJSC pomocy
i kompetencji poszczeg61nych sruzb i instytucji na terenie gminy, powiatu
i wojew6dztwa mazowieckiego.
2.Wsp61praca z Panstwowll agencjll Rozwillzywania Problem6w Alkoholowych oraz
Krajowym Biurem do spraw Przeciwdzialaniu Narkomanii

Rozdzial II
Udzielanie rodzinom w ktorych wyst~pujll problemy alkoholowe pomocy
psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocll
w rodzinie.

Zadanie bydzie realizowane poprzez:
I.Pomoc dzieciom z rodzin z problemem w ktorych wystypuj~ problemy alkoholu
i narkomanii
a)Upowszechnianie material6w informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocJI
zdrowia i profilaktyki.
b) Organizacja spotkania choinkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
c)Prowadzenie dzialalnosci Swietlicy Srodowiskowej w Baboszewie
Zadania swietlicy:
-Organizacja wolnego czasu , prowadzenie zajyc tematycznych .
-Wspolpraca z rodzin~ dziecka.
-Indywidualne spotkania z dziecmi i zajycia w grupie .
-Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z problemami szkolnymi, rodzinnymi,
zwi~zanymi z relacjami z rowiesnikami .
Swietlica zapewnia dzieciom fachow~ pomoc i opieky po zajyciach szkolnych.
Wsparcie to m. in. bezpieczne miejsce, w ktorym dzieci ucz~ siy alternatywnych form
spydzania wolnego czasu, pomoc w rozwi~zywaniu problemow, odreagowanie napiyc,
nauka wyrazania wlasnych uczuc, wyrownanie brak6w szkolnych, poszerzenie wiedzy
na temat uzaleznien, zachowan destrukcyjnych.
2. Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie.
a)Podejmowanie interwencji wobec przemocy w rodzinie.
b) Podejmowanie dzialan na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy
w rodzinie, poprzez kontynuacjy dzialan zespolu interdyscyplinarnego .
c)Prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej sluz~cej zmniejszeniu skali zjawiska
przemocy w rodzinie, w szczegolnosci z problemem alkoholowym i przeciwdzialaniu
narkomanii.
Rozdzial III
Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwillzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania
narkomanii w szczegolnosci dla dzieci i mlodzieiy - w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zaj~c sportowych, a talde dzialan na rzecz doiywiania dzieci
uczestniczllcych w pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych

Zadanie bydzie realizowane poprzez:
I.Prowadzenie i finansowanie biez~cej dzialalnosci Swietlicy Srodowiskowej
w Baboszewie.
2.Dofinansowanie szkol podstawowych, w rozwijaniu dzialan profilaktycznych
poprzez realizacje programow profilaktycznych, warsztatow, przedstawien

teatralnych, spektakli z zakresu profilaktyki.
3.Upowszechnianie materialow informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji
zdrowia i profilaktyki poprzez zakup ksil!zek, ulotek, broszur, plakatow informatorow
z zakresu profilaktyki uzaleznien i przemocy dla szkol , punktow handlowych.
4.Profilaktyka i promoeja zdrowego stylu zyeia poprzez udzial w ogolnopolskich
kampaniaeh, i przy wspolpracy z Wolontariatem dzialajl!cym na terenie gminy
Baboszewo.
5. Wspomaganie inicjatyw mlodziezy i stowarzyszen propagujl!cyeh trzeZwosc i nie
uzywanie narkotykow i przemocy poprzez udzielanie im porad, pomoey
organizacyjnej oraz dofinansowanie do imprez kampanii, konkursow i innych
przedsiywziyc bez alkoholu narkotykow i przemoey.
6.Szkolenia osob podnoszl!cych kwalifikacje zawodowe w zakresie profilaktyki
obejmujl!cej problematyky narkomanii, alkoholizmu oraz przemocy , w szczegolnosci
dla pracownikow: szkol, swietlie, Gminnej Komisji Rozwil!zywania Problemow
Alkoholowyeh, Polieji.
7.Podejmowanie dzialan edukacyjnych skierowanych do sprzedawcow napojow
alkoholowych oraz dzialan kontrolnych i interwencyjnych majl!cych na celu
ograniczenie dostypnosci napojow alkoholowyeh i przestrzegania zasad sprzedazy
napojow alkoholowych osobom ponizej 18 roku zycia.
8. Realizacja dzialan informacyjno - edukaeyjnyeh zwil!zanych z nietrzezwoscil! na
drogach.
9. Finansowanie zakupow - materia16w biurowych niezbydnyeh do realizaeji zadan
Punktu Informaeyjno Konsultacyjnego i Gminnej Komisji Rozwi1!zywania Problemow
Alkoholowych
10. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej , edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwil!zywania problemow narkomanii, w szczegolnosci dla
dzieci i mlodziezy ,w tym prowadzenie zajyc sportowo-rekreacyjnych dla uczniow,
a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uezestnicz1!cyeh w pozalekcyjnyeh
programach opiekunczo-wyehowawczyeh i soejoterapeutycznyeh.
Rozdzial IV
Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych
sluzlIcej rozwillzywania problemow alkoholowych i narkomanii

Zadanie bydzie realizowane poprzez:
I.Wspieranie dzialalnosci stowarzyszen realizuj1!eych dzialania z ustawy
o wychowaniu w trzezwosci i przeeiwdzialania alkoholizmowi przez zawieranie umow
na realizaejy zadan.
2. Wspo!praca z Zespolem lnterdyscyplinarnym, Poliej1!, praeownikami socjalnymi
maj1!ca na celu pomoc osobom uzalemionym i wspoluzaleznionym.
3. Wspolpraea z Sl!dem w sprawie kierowania na obowil!zkowe leczenie, koordynacja
dzialan z kuratorami s1!dowymi i spoleeznymi.
4. Wspomaganie dzialan instytueji, organizacji pozarz1!dowych i osob fizycznyeh ,
~'h m,wi"yw,niu pmbl,m6w M'kom",ii

Rozdzial V
Podejmowanie interwencji w zwillZku z naruszeniem przepisow okreslonych w
art. 13 1i 15 ustawy oraz wystf<powanie przed slldem w charakterze oskariyciela
publicznego.

Zadanie bydzie realizowane poprzez:
l.Podejmowanie interwencji w zwillzku z naruszeniem przeplSOW dotYCZllcych
sprzedazy alkoholu nieletnim, nie trzeiwym, pod zastaw na kredyt oraz reklamy
napojow alkoholowych.
2.Wydawanie opmll 0 zgodnosci lokalizacji punktow sprzedazy napojow
alkoholowych zgodnie z uchwalll Rady Gminy
3.Prowadzenie kontroli przez Gminnll Komisjy Rozwillzywania Problemow
Alkoholowych
w
zakresie
egzekwowania
postanowien
ustawy 0 wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialania alkoholizmowi oraz
wnioskowanie 0 cofniycie zezwolen i srodkow przewidzianych w obowillzujllcych
przepisach.
4.Kontynuowanie wspolpracy z Policjll w celu: egzekwowania przestrzegania zasad
obrotu napojami alkoholowymi oraz zakazu publicznego picia alkoholu.
Rozdzial VI
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrow integracji spolecznej.

Zadanie bydzie realizowane poprzez:
l.Umozliwienie osobom po odbytej terapii odwykowej podjycie pracy.
Rozdzial VII
Instytucja zobowillzania do leczenia odwykowego.

Zadania Gminnej Komisji Rozwillzywania Problemow Alkoholowych w ramach
dzialan wynikajllcych z instytucji prawnej zobowillzania do leczenia.
I.Przyjycie zgloszenia 0 przypadku wystllPienia naduzywania alkoholu
zjednoczesnym wystllPieniem przeslanek z art. 24 ustawy 0 wychowaniu w trzeiwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi
2. Zaproszenie na rozmowy osoby co do ktorych wplynylo zgloszenie i pouczenie jej
o koniecznosci zaprzestania dzialan wymienionych w art.24 ustawy 0 wychowaniu
w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi i poddaniu siy leczeniu odwykowemu.
3. Zlozenie wniosku 0 wszczycie postypowania do Slldu Rejonowego 0 zobowillzanie
do podjycia leczenia odwykowego .

Rozdzial VIII
Kompetencje Czlonkow Gminnej Komisji Rozwillzywania Problemow
Alkoholowych .
1. Przygotowanie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwi1!zywaniu

Problemow Alkoholowych i Narkomanii
. . .
2. Wspolpraca z instytucjami
orgamzaCJaml dzialaj1!cymi w sferze
profilaktyki.
3.0rganizacja spotkan, szkolen dla nauczycieli, programow profilaktycznych dla
dzieci i mlodziezy.
4. Prowadzenie rozm6w interwencyjno-motywacyjnych z osobami
wnioskowanymi 0 zastosowaniu leczenia odwykowego.
5. Sporz1!dzanie wnioskow do S1!du Rejonowego, 0 zobowi1!zanie do
podjycia leczenia odwykowego.
6. Wyst1!Pienie w S1!dzie jako oskarzyciel os6b ktorych skierowano
wnioski do S1!du 0 podjycie leczenia odwykowego
7.0piniowanie wniosk6w 0 wydanie zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych.
8. Rozpatrywanie pism dotycz1!cych problematyki uzaleznien i profilaktyki
wplywaj1!cych do Urzydu Gminy.
9.Prowadzenie kontroli przestrzegania warunk6w sprzedazy, podawania i
spozycia napoj6w alkoholowych w punktach handlO\vych.
10.Gminna Komisja Rozwi1!zywania Problemow Alkoholowych odbywa
posiedzenia w miary potrzeb.
Komisja podzielona jest na dwa zespoly
- Zespol do prowadzenia rozmow motywacyjno - interwencyjnych z osobami
uzalemionymi, wspoluzaleznionymi i przemoc1! w rodzinie.
- Zespol do prowadzenia kontroli podmiot6w posiadaj1!cych zezwolenie na sprzedaz
napojow alkoholowych.
Zasady wynagradzania czlonkow Gminnej Komisji Rozwhlzywania Problemow
Alkoholowych.

l.Za pracy w Gminnej Komisji Rozwi1!zywania Problemow
Alkoholowych Przewodnicz1!cemu Gminnej Komisji przyznaje siy ryczah miesiyczny
w wysokosci 800 zl brutto platne na koniec kazdego miesi1!ca; dla czlonkow Gminnej
Komisji ryczah wysokosci 125 zl brutto za kazde posiedzenie komisji. Podstaw1! do
wyplaty jest udzial w posiedzeniu potwierdzony podpisem na liscie obecnosci.
2.Czlonkom Gminnej Komisji delegowanych w sprawach zwi1!zanych z
dzialalnosci1! komisji po uzgodnieniu z Przewodnicz1!cym Komisji przysluguje zwrot
koszt6w podrozy na zasadach przewidzianych z tytulu podrozy sluzbowych
wynikaj1!cych z Rozporz1!dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo!ecznej z dnia 29
stycznia 2013 roku w sprawie naleznosci przysluguj1!cych pracownikowi
zatrudnionemu w panstwowej lub samorz1!dowej jednostce sfery budzetowej z tytulu

podrozy sluzbowej (Dz. U z 2013r poz. 167.)
Postanowienia koncowe
l.Gminny Program Profilaktyki i Rozwi!lzywania Problemow Alkoholowych
i Przeciwdzialania Narkomanii realizuje Urz!ld Gminy Baboszewo we wspolpracy
z innymi podmiotami w tym: Gminnej Komisji Rozwi!lZywania Problemow
Alkoholowych w Baboszewie, Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, Placowek
Oswiatowych, Policji.
2.Srodki uzyskane z tytulu oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz napojow
alkoholowych przeznacza siy na finansowanie zadan wynikaj!lcych z Gminnego
Programu Profilaktyki Rozwi!lzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania
Narkomanii
3.Na realizacjy zadan gminnego programu w 2021 roku przeznacza siy srodki
finansowe:
114398,71 zl
-za wydane zezwolenia na sprzedai napoj6w alkoholowych budiet przeznaczony na rok 2021
115000,00zl

Opracowanie:
Przewodnicz!lcy GKRPA
Zofia Sydzicka

<;1m "Ill

WI/,! ;szczycki

TABELA WYDATK6W GKRPA NA 2021 ROK
Lp

Zadania

I

Zwi4lkszenie dost4lpnosci pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnych dla os6b uzaleznionych od
alkoholu i uzywek

Terminy Wysokosc srodk6w na
realizacje

wsp6lpraca z plac6wkami sruzby zdrowia w
Caly rok
zakresie leczenia i rehabilitacji os6b uzaleznionych Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Wsp6lpraca ze Stowarzyszeniami i innymi
Caly rok
plac6wkami w zakresie pomocy prawnej,
terapeutycznej , psychologicznej os6b uzaleznionych
od alkoholu, narkotyk6w, objecie pomoc~
terapeutyczn~ uzaleznionej mlodziezy i rodzin z
problemem alkoholowym i narkomanii
II

Bez koszt6w

Udzielenie rodzinom w kt6rych wyst4lpuje
problemy alkoholowe pomocy psychologicznej,
prawnej, oraz ochrony przed przemoclj w
rodzinie

Cary rok
finansowanie biez~cej dzialalnosci swietlicy
srodowiskowej dla dzieci z rodzin z z problemem
alkoholowym w Baboszewie(energia, woda,
gaz,Internet, telefon,wynagrodzenia pracownika
zatrudnionego do opieki nad dziecmi)oraz innych
niezbydnych rzeczy potrzebnych do funkcjonowania
swietlicy.

III

Bez koszt6w

84400

prowadzenie rozm6w motywuj~cych do podjycia
leczenia odwykowego

Caly rok

Bez koszt6w

sporz~dzenie wniosk6w do S~du w celu wydania
opinii 0 stopniu uzaleznienia przez bieglego
psychologa oraz ustalenia sposobu leczenia( oplaty
s'ldowe i opinie bieglych)

Caly rok

2000

finansowanie punktu konsultacyjnego- zakup
material6w biurowych i innych niezbydnych rzeczy
do pracy punktu

Wedlug
potrzeb

600 zl

zakup material6w informacyjno edukacyjnych
dotycz~cych profilaktyki i rozwi~zywania
problem6w alkoholowych i narkomanii-

Wedlug
potrzeb

4000

Prowadzenie w szkolach program6w
profilaktycznych , edukacyjnych, dotycz~cych
r6znych srodk6w uzalezniaj'lcych dla uczni6w z

Wedlug
potrzeb

Projekt "Nie zmarnuj
swojego zycia"
3000

Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci
informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i
mlodziezy w zakresie rozwiljzywania problem6w
alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii

terenu gm iny Baboszewo
Szkolenie nauczycieli i wprowadzenie programu
"DETEKTYWI"(kl.IV i V)

4000,00

Konkursy
Organizowanie szkolen dla osob podnosz'lcych
kwalifikacje w zakresie profilaktyki obejmuj'lcej
narkomani y , alkoholizm oraz pomoc w rod zinie w
szczego lnosci dla pracownikow szkol ,
swietlic,policji, czlonkow GKRPA
IV

500
Wedlug
potrzeb

1700

Caly rok

2000

Dzialani a zmierzaj'lce do ograniczenia dostypnosci
spozycia alkoholu
Prowadzenie kontroli punktow handlowych oraz
lokali gastronomicznych w zakresie przestrzegania
zasad ustawy 0 wychowaniu w trzeZwosci i prawa
lokalnego :
szkolenie sprzedawcow

Caly rok
Wspolpraca z Policj'l w celu zwiykszenia liczby
kontroli kierowcow na terenie gminy pod wzglydem
trzezwosci, zakresu obrotu napojami alkoholowymi
oraz z zakazem reklamy i promocji napoj6w
alkoholowych
V

Bez koszt6w

Finansowanie Gminnej Kom isj i Rozwi'lzywania
Problemow Alkoholowych
Wynagrodzenie roczne przewodnicz'lcego

Caly rok

9600,00 zl

Za posiedzenie czlonkowie GKRPA

Wedlug
potrzeb

3000,00 zl

Zwrot kosztow podrozy sluzbowych krajowych
GKRPA(wyjazdy na szkolenia, konferencje)

200,00zl

Razem: zl115 000,00 zl

