
UCHWAŁA NR XXXIII/205/2010  

RADY GMINY OBROWO  

z dnia 26 marca 2010 r.  

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 

1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 

52, poz. 420) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008r. Nr 227, poz. 1505; 

z 2009r. Nr 18, poz. 97) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 

z 2005r. Nr 179, poz. 1485) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok".  

§ 2. Cele Gminnego Programu Profilaktyki realizowane są poprzez prowadzenie następujących działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i problemów narkomanii, przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:  

§ 3. Zadania Gminnego Programu obejmują działania profilaktyczne i terapeutyczne realizowane poprzez:  

§ 4. Działalność profilaktyczna prowadzi się poprzez:  

§ 5. Cele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są następujące:  

§ 6. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności należy:  

§ 7. Do zadań koordynatora w szczególności należy:  

§ 8. Ograniczenie dostepności alkoholu prowadzone będzie poprzez:  

§ 9. Do zadań punktów konsultacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1 Programu należy:  

§ 10. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

§ 11. Źródła finansowania Programu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie Gminy 

Obrowo, stanowiacych dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie 

z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

§ 12. Preliminarz wydatków związany z realizacją Programu: 98.000,- ogólna kwota: 
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXII/138/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie na 2009 rok.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie 

Gminy.  

U Z A S A D N I E N I E 

Profilaktyka jest najważniejszym działaniem w procesie przeciwdziałania uzależnieniom. Skuteczna realizacja Programu 

wymaga ścisłej współpracy instytucji i osób stykających się z problemem alkoholowym i narkomanią. Gminna Komisja 

będzie współpracować ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Obrowie, Policją, służbą zdrowia, 

sądami, Kościołem Katolickim. Szczególne znaczenie maja działania profilaktyczne i edukacja publiczna, które 

realizowane są na terenie szkół. Na terenie Gminy istnieje 5 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz liceum 

ogólnolształcące. Program Profilaktyczny ma stanowić instrument pomocniczy i wspomagający polityke samorządu 

w zakresie społecznej ochrony zdrowia i zwalczania uzależnień. Poprzez regulacje prawne ma on zmierzać do 

stopniowego ograniczenia dostępności do alkoholu i narkotyków osobom dorosłym a zwłaszcza młodzieży. Naszym 

wspólnym celem jest rozwijanie dalszej współpracy z dyrektorami szkół, Policją w celu wyeliminowania z naszego życia

nadmiernego spożywania alkoholu i dostępu do narkotyków, które często rodzą przemoc i szereg innych negatywnych 

skutków w życiu rodzinnym. Agresja spowodowana problemami alkoholowymi i narkomanią prowadzi często do 

przemocy w rodzinie, co powoduje traumatyczne przeżycia, które zaburzają rozwój osób zwłaszcza dzieci. Na 

podstawie danych z Posterunku Policji w Obrowie wynika, że w 2009 roku przeprowadzono 115 interwencji 

domowych, zawieziono 20 osób do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, zatrzymano 72 

nietrzeźwych kierowców.  

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy z narkotykami pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i problemów narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

5) podejmowanie interwencji zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

6) upowszechnianie informacji na temat placówek i dostępu do fachowej pomocy dla osób uzależnionych od 

narkotyków; 

7) ułatwianie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy społecznej, wspieranie 

zatrudnienia społecznego. 

1) kontynuację działalności punktu konsultacyjnego w Dobrzejewicach, Obrowie, Osieku n/Wisłą;

2) kontynuację działalności świetlic profilaktycznych przy Szkołach Podstawowych w Brzozówce, Łążynie II, Osieku

n/Wisłą i przy Zespole Szkół w Dobrzejewicach, Obrowie i Skrzypkowie; 

3) szkolenie nauczycieli ułatwiające kontakty z wychowankami;

4) finansowanie i dofinansowanie kosztów udziału dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i z grup podwyższonego 

ryzyka w organizowaniu różnych form wypoczynku przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Obrowie; 

5) prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie;

6) realizacja programów profilaktycznych w szkołach;

7) współpraca z istniejącą w Obrowie Grupą AA-Wola;

8) kontrola punktów sprzedaży alkoholu;

9) systematyczne monitorowanie stanu problemów alkoholowych i problemu narkomanii w gminie;

10) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców zagrożonych patologią alkoholową, 

problemem narkomanii i rozwój wśród nich sportu poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowych na bazie szkół podstawowych, gimnazjów, ogniw LZS oraz świetlic;

b) organizowanie imprez masowych, festynów i wycieczek;

c) zapewnienie opieki medycznej w czasie imprez oraz ubezpieczenie uczestników.

11) opracowanie mapy problemów alkoholowych w szczególności zjawisk takich jak:

a) zakłócanie porządku publicznego;

b) nasilenie przemocy w rodzinie;

c) wykroczeń związanych ze sprzedażą, podawaniem i konsumpcją alkoholu.

1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - Toruń, Poradnia Odwykowa ul. Szosa Bydgoska 

1, 87-100 Toruń; 

2) WOTUiW - Całodobowy Oddział Odwykowy Toruń-Czerniewice;

3) WOTUiW - Całodobowy Oddział Młodzieżowy Toruń-Czerniewice;

4) Całodobowy Oddział Terapii Krótkoterminowej ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu;

5) Całodobowy Oddział Odwykowy Leczenia Narkomanów ul. Tramwajowa 87-100 Toruń;

6) Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i uzależnionych od narkotyków, dla osób 

współuzależnionych i dla ofiar przemocy - Obrowo, Dobrzejewice, Osiek n/Wisłą; 

7) Świetlice profilaktyczno-środowiskowe przy SP w Brzozówce, Łążynie II, Osieku n/Wisłą oraz przy ZS 

w Dobrzejewicach i Obrowie a także przy Stowarzyszeniu w Skrzypkowie; 

8) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie;

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie;

10) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, dotyczy osób, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizuja nieletnich, systematycznie zakłócają 

porządek publiczny; 

2) nagłaśnianie gminnych problemów związanych z naduzywaniem alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz prowadzenie

działań na rzecz zmiany opinii, przekonań i postaw społecznych na płaszczyźnie promocji zdrowia, leczenia 

i profilaktyki; 

3) pobudzanie społeczności lokalnej w zakresie zainteresowania problemami związanymi z narkotykami i alkoholem, 

przemoca w rodzinie wystepującymi na terenie Gminy Obrowo, wszystkie podmioty gminy moga włączyć się 

w działalnośc profilaktyczną oraz przyczyniać się do rozwiązywania przedmiotów problemów; 

4) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej i uzależnienia od 

narkotyków 

5) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń 

funkcjonowania rodziny powodowanych przez picie alkoholu oraz spożywanie narkotyków. 

1) współpraca z gminnym koordynatorem przy konstruowaniu projektu gminnego programu;

2) wydawanie postanowień na sprzedaż oraz podawanie alkoholu w punktach sprzedaży;

3) opiniowanie deczyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 

i nietrzeźwym lub zakłócenia porzadku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu; 

4) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu 

i narkotyków; 

5) udzielanie informacji o możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin;

6) dostarczanie informacji dotyczących choroby alkoholowej oraz uzależnienia od narkotyków;

7) informowanie o ruchach samopomocowych (grupach wzajemnego wsparcia);

8) zmniejszenie ilości osób cierpiących z powodu zachowań nadużywajacych alkoholu i zażywających narkotyki.

1) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz 

zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych i problemów narkomanii; 

2) prowadzenie analizy problemów alkoholowych i problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich 

rozwiązywania na terenie gminy; 

3) przygotowanie wspólnie z gminną komisją i przedkładanie na posiedzeniu Rady Gminy:

a) projektu gminnego programu;

b) projektu preliminarza wydatków;

c) sprawozdania z jego realizacji.

4) bieżąca koordynacja zadań wynikajacych z gminnego programu;

5) branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika Wojewody;

6) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie;

8) nadzór nad wydawaniem środków finansowych zgodnie z preliminarzem.

1) przestrzeganie wyznaczonego uchwałą Rady Gminy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających od 4,5% do 18% oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Obrowo;

2) nie wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

a) w kioskach ze sprzedażą "przez okno" (z wyj. piwa);

b) na straganach;

c) w ruchomych punktach sprzedaży.

3) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku nie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi 

zawartych w ustawie oraz uchwale Rady Gminy i zezwolenia nastepujące jego cofnięcie; 

4) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż w przypadku powtarzajacego się zakłócenia porządku w miejscu sprzedaży lub 

podawanie napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub na kredyt, nastepuje cofniecie zezwolenia; 

5) cofnięcie zezwolenia następuje również w przypadku stwierdzenia nielegalnego pochodzenia alkoholu.

1) dostarczenie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terepii;

2) motywowanie i kierowanie do leczenia;

3) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom;

4) udzielanie informacji członkom rodzin osób uzależnionych.

1) członkom Komisji ustala się wynagrodzenia za udział w jednym posiedzeniu Komisji w wysokości 50 złotych 

brutto; 

2) wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji będącym pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa 

się poza godzinami pracy; 

3) podstawą wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 jest obecność na posiedzeniu Komisji 

potwierdzona podpisem na liście obecności; 

4) przewodniczący komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 złotych brutto.

1) 27.744,00 złotych wynagrodzenia osobowe (n-le prowadzący świetlice profilaktyczne - 6 osób (§ 4010);

2) 931,00 złotych (trzynastki) (§ 4040);

3) 4.880,00 złotych, ZUS (§ 4110);

4) 804,00 złotych, Fundusz Pracy (§ 4120);

5) 34.080,00 złotych, wynagrodzenia osobowe-terapeuta, przewodniczący komisji i członkowie komisji (§ 4170);

6) 6.700,00 złotych, kwota na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210);

- nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników zawodów sportowych;

- prenumerata czasopism;

- wyposażenie punktu konsultacyjnego;

- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie;

- materiały programowe, ulotki, środki czystości.

7) 1.500,00 złotych zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, wspomaganie działalności oddziału 

odwykowego w Czerniewicach poprzez wzbagacenie bazy dydaktycznej (§ 4240); 

8) 12.499,00 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300)

- usługi związane z rozwojem sportu,

- dofinansowanie animatora sportu,

- opłata za abonament telefoniczny w punkcie konsultacyjnym,

- wyjazdy dzieci i młodzieży na wycieczki w ramach realizowanych programów profilaktycznych,

- profilaktyka w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu,

- Niebieska Linia.

9) 1.000,00 złotych, delegacje (§ 4410);

10) 2.862,00 złotych, opłaty i składki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach sportowych, opłata dla 

pielęgniarki (§ 4430); 

11) 1.500,00 złotych, zaplanowano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 

4700); 
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1) 3.000,00 złotych, zaplanowano na wyposażenie świetlic profilaktycznych, wydatki na zakup materiałów 

edukacyjnych, sprzętu (§ 4210). 
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UCHWAŁA NR XXXIII/205/2010  

RADY GMINY OBROWO  

z dnia 26 marca 2010 r.  

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 

1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 

52, poz. 420) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008r. Nr 227, poz. 1505; 

z 2009r. Nr 18, poz. 97) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 

z 2005r. Nr 179, poz. 1485) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok".  

§ 2. Cele Gminnego Programu Profilaktyki realizowane są poprzez prowadzenie następujących działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i problemów narkomanii, przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:  

§ 3. Zadania Gminnego Programu obejmują działania profilaktyczne i terapeutyczne realizowane poprzez:  

§ 4. Działalność profilaktyczna prowadzi się poprzez:  

§ 5. Cele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są następujące:  

§ 6. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności należy:  

§ 7. Do zadań koordynatora w szczególności należy:  

§ 8. Ograniczenie dostepności alkoholu prowadzone będzie poprzez:  

§ 9. Do zadań punktów konsultacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1 Programu należy:  

§ 10. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

§ 11. Źródła finansowania Programu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie Gminy 

Obrowo, stanowiacych dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie 

z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

§ 12. Preliminarz wydatków związany z realizacją Programu: 98.000,- ogólna kwota: 
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXII/138/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie na 2009 rok.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie 

Gminy.  

U Z A S A D N I E N I E 

Profilaktyka jest najważniejszym działaniem w procesie przeciwdziałania uzależnieniom. Skuteczna realizacja Programu 

wymaga ścisłej współpracy instytucji i osób stykających się z problemem alkoholowym i narkomanią. Gminna Komisja 

będzie współpracować ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Obrowie, Policją, służbą zdrowia, 

sądami, Kościołem Katolickim. Szczególne znaczenie maja działania profilaktyczne i edukacja publiczna, które 

realizowane są na terenie szkół. Na terenie Gminy istnieje 5 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz liceum 

ogólnolształcące. Program Profilaktyczny ma stanowić instrument pomocniczy i wspomagający polityke samorządu 

w zakresie społecznej ochrony zdrowia i zwalczania uzależnień. Poprzez regulacje prawne ma on zmierzać do 

stopniowego ograniczenia dostępności do alkoholu i narkotyków osobom dorosłym a zwłaszcza młodzieży. Naszym 

wspólnym celem jest rozwijanie dalszej współpracy z dyrektorami szkół, Policją w celu wyeliminowania z naszego życia

nadmiernego spożywania alkoholu i dostępu do narkotyków, które często rodzą przemoc i szereg innych negatywnych 

skutków w życiu rodzinnym. Agresja spowodowana problemami alkoholowymi i narkomanią prowadzi często do 

przemocy w rodzinie, co powoduje traumatyczne przeżycia, które zaburzają rozwój osób zwłaszcza dzieci. Na 

podstawie danych z Posterunku Policji w Obrowie wynika, że w 2009 roku przeprowadzono 115 interwencji 

domowych, zawieziono 20 osób do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, zatrzymano 72 

nietrzeźwych kierowców.  

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy z narkotykami pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i problemów narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

5) podejmowanie interwencji zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

6) upowszechnianie informacji na temat placówek i dostępu do fachowej pomocy dla osób uzależnionych od 

narkotyków; 

7) ułatwianie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy społecznej, wspieranie 

zatrudnienia społecznego. 

1) kontynuację działalności punktu konsultacyjnego w Dobrzejewicach, Obrowie, Osieku n/Wisłą;

2) kontynuację działalności świetlic profilaktycznych przy Szkołach Podstawowych w Brzozówce, Łążynie II, Osieku

n/Wisłą i przy Zespole Szkół w Dobrzejewicach, Obrowie i Skrzypkowie; 

3) szkolenie nauczycieli ułatwiające kontakty z wychowankami;

4) finansowanie i dofinansowanie kosztów udziału dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i z grup podwyższonego 

ryzyka w organizowaniu różnych form wypoczynku przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Obrowie; 

5) prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie;

6) realizacja programów profilaktycznych w szkołach;

7) współpraca z istniejącą w Obrowie Grupą AA-Wola;

8) kontrola punktów sprzedaży alkoholu;

9) systematyczne monitorowanie stanu problemów alkoholowych i problemu narkomanii w gminie;

10) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców zagrożonych patologią alkoholową, 

problemem narkomanii i rozwój wśród nich sportu poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowych na bazie szkół podstawowych, gimnazjów, ogniw LZS oraz świetlic;

b) organizowanie imprez masowych, festynów i wycieczek;

c) zapewnienie opieki medycznej w czasie imprez oraz ubezpieczenie uczestników.

11) opracowanie mapy problemów alkoholowych w szczególności zjawisk takich jak:

a) zakłócanie porządku publicznego;

b) nasilenie przemocy w rodzinie;

c) wykroczeń związanych ze sprzedażą, podawaniem i konsumpcją alkoholu.

1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - Toruń, Poradnia Odwykowa ul. Szosa Bydgoska 

1, 87-100 Toruń; 

2) WOTUiW - Całodobowy Oddział Odwykowy Toruń-Czerniewice;

3) WOTUiW - Całodobowy Oddział Młodzieżowy Toruń-Czerniewice;

4) Całodobowy Oddział Terapii Krótkoterminowej ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu;

5) Całodobowy Oddział Odwykowy Leczenia Narkomanów ul. Tramwajowa 87-100 Toruń;

6) Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i uzależnionych od narkotyków, dla osób 

współuzależnionych i dla ofiar przemocy - Obrowo, Dobrzejewice, Osiek n/Wisłą; 

7) Świetlice profilaktyczno-środowiskowe przy SP w Brzozówce, Łążynie II, Osieku n/Wisłą oraz przy ZS 

w Dobrzejewicach i Obrowie a także przy Stowarzyszeniu w Skrzypkowie; 

8) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie;

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie;

10) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, dotyczy osób, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizuja nieletnich, systematycznie zakłócają 

porządek publiczny; 

2) nagłaśnianie gminnych problemów związanych z naduzywaniem alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz prowadzenie

działań na rzecz zmiany opinii, przekonań i postaw społecznych na płaszczyźnie promocji zdrowia, leczenia 

i profilaktyki; 

3) pobudzanie społeczności lokalnej w zakresie zainteresowania problemami związanymi z narkotykami i alkoholem, 

przemoca w rodzinie wystepującymi na terenie Gminy Obrowo, wszystkie podmioty gminy moga włączyć się 

w działalnośc profilaktyczną oraz przyczyniać się do rozwiązywania przedmiotów problemów; 

4) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej i uzależnienia od 

narkotyków 

5) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń 

funkcjonowania rodziny powodowanych przez picie alkoholu oraz spożywanie narkotyków. 

1) współpraca z gminnym koordynatorem przy konstruowaniu projektu gminnego programu;

2) wydawanie postanowień na sprzedaż oraz podawanie alkoholu w punktach sprzedaży;

3) opiniowanie deczyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 

i nietrzeźwym lub zakłócenia porzadku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu; 

4) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu 

i narkotyków; 

5) udzielanie informacji o możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin;

6) dostarczanie informacji dotyczących choroby alkoholowej oraz uzależnienia od narkotyków;

7) informowanie o ruchach samopomocowych (grupach wzajemnego wsparcia);

8) zmniejszenie ilości osób cierpiących z powodu zachowań nadużywajacych alkoholu i zażywających narkotyki.

1) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz 

zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych i problemów narkomanii; 

2) prowadzenie analizy problemów alkoholowych i problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich 

rozwiązywania na terenie gminy; 

3) przygotowanie wspólnie z gminną komisją i przedkładanie na posiedzeniu Rady Gminy:

a) projektu gminnego programu;

b) projektu preliminarza wydatków;

c) sprawozdania z jego realizacji.

4) bieżąca koordynacja zadań wynikajacych z gminnego programu;

5) branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika Wojewody;

6) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie;

8) nadzór nad wydawaniem środków finansowych zgodnie z preliminarzem.

1) przestrzeganie wyznaczonego uchwałą Rady Gminy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających od 4,5% do 18% oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Obrowo;

2) nie wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

a) w kioskach ze sprzedażą "przez okno" (z wyj. piwa);

b) na straganach;

c) w ruchomych punktach sprzedaży.

3) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku nie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi 

zawartych w ustawie oraz uchwale Rady Gminy i zezwolenia nastepujące jego cofnięcie; 

4) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż w przypadku powtarzajacego się zakłócenia porządku w miejscu sprzedaży lub 

podawanie napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub na kredyt, nastepuje cofniecie zezwolenia; 

5) cofnięcie zezwolenia następuje również w przypadku stwierdzenia nielegalnego pochodzenia alkoholu.

1) dostarczenie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terepii;

2) motywowanie i kierowanie do leczenia;

3) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom;

4) udzielanie informacji członkom rodzin osób uzależnionych.

1) członkom Komisji ustala się wynagrodzenia za udział w jednym posiedzeniu Komisji w wysokości 50 złotych 

brutto; 

2) wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji będącym pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa 

się poza godzinami pracy; 

3) podstawą wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 jest obecność na posiedzeniu Komisji 

potwierdzona podpisem na liście obecności; 

4) przewodniczący komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 złotych brutto.

1) 27.744,00 złotych wynagrodzenia osobowe (n-le prowadzący świetlice profilaktyczne - 6 osób (§ 4010);

2) 931,00 złotych (trzynastki) (§ 4040);

3) 4.880,00 złotych, ZUS (§ 4110);

4) 804,00 złotych, Fundusz Pracy (§ 4120);

5) 34.080,00 złotych, wynagrodzenia osobowe-terapeuta, przewodniczący komisji i członkowie komisji (§ 4170);

6) 6.700,00 złotych, kwota na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210);

- nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników zawodów sportowych;

- prenumerata czasopism;

- wyposażenie punktu konsultacyjnego;

- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie;

- materiały programowe, ulotki, środki czystości.

7) 1.500,00 złotych zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, wspomaganie działalności oddziału 

odwykowego w Czerniewicach poprzez wzbagacenie bazy dydaktycznej (§ 4240); 

8) 12.499,00 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300)

- usługi związane z rozwojem sportu,

- dofinansowanie animatora sportu,

- opłata za abonament telefoniczny w punkcie konsultacyjnym,

- wyjazdy dzieci i młodzieży na wycieczki w ramach realizowanych programów profilaktycznych,

- profilaktyka w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu,

- Niebieska Linia.

9) 1.000,00 złotych, delegacje (§ 4410);

10) 2.862,00 złotych, opłaty i składki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach sportowych, opłata dla 

pielęgniarki (§ 4430); 

11) 1.500,00 złotych, zaplanowano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 

4700); 
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1) 3.000,00 złotych, zaplanowano na wyposażenie świetlic profilaktycznych, wydatki na zakup materiałów 

edukacyjnych, sprzętu (§ 4210). 
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UCHWAŁA NR XXXIII/205/2010  

RADY GMINY OBROWO  

z dnia 26 marca 2010 r.  

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 

1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 

52, poz. 420) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008r. Nr 227, poz. 1505; 

z 2009r. Nr 18, poz. 97) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 

z 2005r. Nr 179, poz. 1485) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok".  

§ 2. Cele Gminnego Programu Profilaktyki realizowane są poprzez prowadzenie następujących działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i problemów narkomanii, przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:  

§ 3. Zadania Gminnego Programu obejmują działania profilaktyczne i terapeutyczne realizowane poprzez:  

§ 4. Działalność profilaktyczna prowadzi się poprzez:  

§ 5. Cele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są następujące:  

§ 6. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności należy:  

§ 7. Do zadań koordynatora w szczególności należy:  

§ 8. Ograniczenie dostepności alkoholu prowadzone będzie poprzez:  

§ 9. Do zadań punktów konsultacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1 Programu należy:  

§ 10. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

§ 11. Źródła finansowania Programu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie Gminy 

Obrowo, stanowiacych dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie 

z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

§ 12. Preliminarz wydatków związany z realizacją Programu: 98.000,- ogólna kwota: 
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXII/138/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie na 2009 rok.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie 

Gminy.  

U Z A S A D N I E N I E 

Profilaktyka jest najważniejszym działaniem w procesie przeciwdziałania uzależnieniom. Skuteczna realizacja Programu 

wymaga ścisłej współpracy instytucji i osób stykających się z problemem alkoholowym i narkomanią. Gminna Komisja 

będzie współpracować ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Obrowie, Policją, służbą zdrowia, 

sądami, Kościołem Katolickim. Szczególne znaczenie maja działania profilaktyczne i edukacja publiczna, które 

realizowane są na terenie szkół. Na terenie Gminy istnieje 5 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz liceum 

ogólnolształcące. Program Profilaktyczny ma stanowić instrument pomocniczy i wspomagający polityke samorządu 

w zakresie społecznej ochrony zdrowia i zwalczania uzależnień. Poprzez regulacje prawne ma on zmierzać do 

stopniowego ograniczenia dostępności do alkoholu i narkotyków osobom dorosłym a zwłaszcza młodzieży. Naszym 

wspólnym celem jest rozwijanie dalszej współpracy z dyrektorami szkół, Policją w celu wyeliminowania z naszego życia

nadmiernego spożywania alkoholu i dostępu do narkotyków, które często rodzą przemoc i szereg innych negatywnych 

skutków w życiu rodzinnym. Agresja spowodowana problemami alkoholowymi i narkomanią prowadzi często do 

przemocy w rodzinie, co powoduje traumatyczne przeżycia, które zaburzają rozwój osób zwłaszcza dzieci. Na 

podstawie danych z Posterunku Policji w Obrowie wynika, że w 2009 roku przeprowadzono 115 interwencji 

domowych, zawieziono 20 osób do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, zatrzymano 72 

nietrzeźwych kierowców.  

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy z narkotykami pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i problemów narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

5) podejmowanie interwencji zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

6) upowszechnianie informacji na temat placówek i dostępu do fachowej pomocy dla osób uzależnionych od 

narkotyków; 

7) ułatwianie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy społecznej, wspieranie 

zatrudnienia społecznego. 

1) kontynuację działalności punktu konsultacyjnego w Dobrzejewicach, Obrowie, Osieku n/Wisłą;

2) kontynuację działalności świetlic profilaktycznych przy Szkołach Podstawowych w Brzozówce, Łążynie II, Osieku

n/Wisłą i przy Zespole Szkół w Dobrzejewicach, Obrowie i Skrzypkowie; 

3) szkolenie nauczycieli ułatwiające kontakty z wychowankami;

4) finansowanie i dofinansowanie kosztów udziału dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i z grup podwyższonego 

ryzyka w organizowaniu różnych form wypoczynku przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Obrowie; 

5) prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie;

6) realizacja programów profilaktycznych w szkołach;

7) współpraca z istniejącą w Obrowie Grupą AA-Wola;

8) kontrola punktów sprzedaży alkoholu;

9) systematyczne monitorowanie stanu problemów alkoholowych i problemu narkomanii w gminie;

10) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców zagrożonych patologią alkoholową, 

problemem narkomanii i rozwój wśród nich sportu poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowych na bazie szkół podstawowych, gimnazjów, ogniw LZS oraz świetlic;

b) organizowanie imprez masowych, festynów i wycieczek;

c) zapewnienie opieki medycznej w czasie imprez oraz ubezpieczenie uczestników.

11) opracowanie mapy problemów alkoholowych w szczególności zjawisk takich jak:

a) zakłócanie porządku publicznego;

b) nasilenie przemocy w rodzinie;

c) wykroczeń związanych ze sprzedażą, podawaniem i konsumpcją alkoholu.

1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - Toruń, Poradnia Odwykowa ul. Szosa Bydgoska 

1, 87-100 Toruń; 

2) WOTUiW - Całodobowy Oddział Odwykowy Toruń-Czerniewice;

3) WOTUiW - Całodobowy Oddział Młodzieżowy Toruń-Czerniewice;

4) Całodobowy Oddział Terapii Krótkoterminowej ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu;

5) Całodobowy Oddział Odwykowy Leczenia Narkomanów ul. Tramwajowa 87-100 Toruń;

6) Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i uzależnionych od narkotyków, dla osób 

współuzależnionych i dla ofiar przemocy - Obrowo, Dobrzejewice, Osiek n/Wisłą; 

7) Świetlice profilaktyczno-środowiskowe przy SP w Brzozówce, Łążynie II, Osieku n/Wisłą oraz przy ZS 

w Dobrzejewicach i Obrowie a także przy Stowarzyszeniu w Skrzypkowie; 

8) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie;

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie;

10) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, dotyczy osób, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizuja nieletnich, systematycznie zakłócają 

porządek publiczny; 

2) nagłaśnianie gminnych problemów związanych z naduzywaniem alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz prowadzenie

działań na rzecz zmiany opinii, przekonań i postaw społecznych na płaszczyźnie promocji zdrowia, leczenia 

i profilaktyki; 

3) pobudzanie społeczności lokalnej w zakresie zainteresowania problemami związanymi z narkotykami i alkoholem, 

przemoca w rodzinie wystepującymi na terenie Gminy Obrowo, wszystkie podmioty gminy moga włączyć się 

w działalnośc profilaktyczną oraz przyczyniać się do rozwiązywania przedmiotów problemów; 

4) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej i uzależnienia od 

narkotyków 

5) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń 

funkcjonowania rodziny powodowanych przez picie alkoholu oraz spożywanie narkotyków. 

1) współpraca z gminnym koordynatorem przy konstruowaniu projektu gminnego programu;

2) wydawanie postanowień na sprzedaż oraz podawanie alkoholu w punktach sprzedaży;

3) opiniowanie deczyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 

i nietrzeźwym lub zakłócenia porzadku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu; 

4) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu 

i narkotyków; 

5) udzielanie informacji o możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin;

6) dostarczanie informacji dotyczących choroby alkoholowej oraz uzależnienia od narkotyków;

7) informowanie o ruchach samopomocowych (grupach wzajemnego wsparcia);

8) zmniejszenie ilości osób cierpiących z powodu zachowań nadużywajacych alkoholu i zażywających narkotyki.

1) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz 

zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych i problemów narkomanii; 

2) prowadzenie analizy problemów alkoholowych i problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich 

rozwiązywania na terenie gminy; 

3) przygotowanie wspólnie z gminną komisją i przedkładanie na posiedzeniu Rady Gminy:

a) projektu gminnego programu;

b) projektu preliminarza wydatków;

c) sprawozdania z jego realizacji.

4) bieżąca koordynacja zadań wynikajacych z gminnego programu;

5) branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika Wojewody;

6) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie;

8) nadzór nad wydawaniem środków finansowych zgodnie z preliminarzem.

1) przestrzeganie wyznaczonego uchwałą Rady Gminy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających od 4,5% do 18% oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Obrowo;

2) nie wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

a) w kioskach ze sprzedażą "przez okno" (z wyj. piwa);

b) na straganach;

c) w ruchomych punktach sprzedaży.

3) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku nie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi 

zawartych w ustawie oraz uchwale Rady Gminy i zezwolenia nastepujące jego cofnięcie; 

4) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż w przypadku powtarzajacego się zakłócenia porządku w miejscu sprzedaży lub 

podawanie napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub na kredyt, nastepuje cofniecie zezwolenia; 

5) cofnięcie zezwolenia następuje również w przypadku stwierdzenia nielegalnego pochodzenia alkoholu.

1) dostarczenie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terepii;

2) motywowanie i kierowanie do leczenia;

3) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom;

4) udzielanie informacji członkom rodzin osób uzależnionych.

1) członkom Komisji ustala się wynagrodzenia za udział w jednym posiedzeniu Komisji w wysokości 50 złotych 

brutto; 

2) wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji będącym pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa 

się poza godzinami pracy; 

3) podstawą wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 jest obecność na posiedzeniu Komisji 

potwierdzona podpisem na liście obecności; 

4) przewodniczący komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 złotych brutto.

1) 27.744,00 złotych wynagrodzenia osobowe (n-le prowadzący świetlice profilaktyczne - 6 osób (§ 4010);

2) 931,00 złotych (trzynastki) (§ 4040);

3) 4.880,00 złotych, ZUS (§ 4110);

4) 804,00 złotych, Fundusz Pracy (§ 4120);

5) 34.080,00 złotych, wynagrodzenia osobowe-terapeuta, przewodniczący komisji i członkowie komisji (§ 4170);

6) 6.700,00 złotych, kwota na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210);

- nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników zawodów sportowych;

- prenumerata czasopism;

- wyposażenie punktu konsultacyjnego;

- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie;

- materiały programowe, ulotki, środki czystości.

7) 1.500,00 złotych zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, wspomaganie działalności oddziału 

odwykowego w Czerniewicach poprzez wzbagacenie bazy dydaktycznej (§ 4240); 

8) 12.499,00 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300)

- usługi związane z rozwojem sportu,

- dofinansowanie animatora sportu,

- opłata za abonament telefoniczny w punkcie konsultacyjnym,

- wyjazdy dzieci i młodzieży na wycieczki w ramach realizowanych programów profilaktycznych,

- profilaktyka w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu,

- Niebieska Linia.

9) 1.000,00 złotych, delegacje (§ 4410);

10) 2.862,00 złotych, opłaty i składki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach sportowych, opłata dla 

pielęgniarki (§ 4430); 

11) 1.500,00 złotych, zaplanowano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 

4700); 
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1) 3.000,00 złotych, zaplanowano na wyposażenie świetlic profilaktycznych, wydatki na zakup materiałów 

edukacyjnych, sprzętu (§ 4210). 
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UCHWAŁA NR XXXIII/205/2010  

RADY GMINY OBROWO  

z dnia 26 marca 2010 r.  

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 

1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 

52, poz. 420) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008r. Nr 227, poz. 1505; 

z 2009r. Nr 18, poz. 97) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 

z 2005r. Nr 179, poz. 1485) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok".  

§ 2. Cele Gminnego Programu Profilaktyki realizowane są poprzez prowadzenie następujących działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i problemów narkomanii, przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:  

§ 3. Zadania Gminnego Programu obejmują działania profilaktyczne i terapeutyczne realizowane poprzez:  

§ 4. Działalność profilaktyczna prowadzi się poprzez:  

§ 5. Cele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są następujące:  

§ 6. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności należy:  

§ 7. Do zadań koordynatora w szczególności należy:  

§ 8. Ograniczenie dostepności alkoholu prowadzone będzie poprzez:  

§ 9. Do zadań punktów konsultacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1 Programu należy:  

§ 10. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

§ 11. Źródła finansowania Programu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie Gminy 

Obrowo, stanowiacych dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie 

z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

§ 12. Preliminarz wydatków związany z realizacją Programu: 98.000,- ogólna kwota: 
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXII/138/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie na 2009 rok.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie 

Gminy.  

U Z A S A D N I E N I E 

Profilaktyka jest najważniejszym działaniem w procesie przeciwdziałania uzależnieniom. Skuteczna realizacja Programu 

wymaga ścisłej współpracy instytucji i osób stykających się z problemem alkoholowym i narkomanią. Gminna Komisja 

będzie współpracować ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Obrowie, Policją, służbą zdrowia, 

sądami, Kościołem Katolickim. Szczególne znaczenie maja działania profilaktyczne i edukacja publiczna, które 

realizowane są na terenie szkół. Na terenie Gminy istnieje 5 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz liceum 

ogólnolształcące. Program Profilaktyczny ma stanowić instrument pomocniczy i wspomagający polityke samorządu 

w zakresie społecznej ochrony zdrowia i zwalczania uzależnień. Poprzez regulacje prawne ma on zmierzać do 

stopniowego ograniczenia dostępności do alkoholu i narkotyków osobom dorosłym a zwłaszcza młodzieży. Naszym 

wspólnym celem jest rozwijanie dalszej współpracy z dyrektorami szkół, Policją w celu wyeliminowania z naszego życia

nadmiernego spożywania alkoholu i dostępu do narkotyków, które często rodzą przemoc i szereg innych negatywnych 

skutków w życiu rodzinnym. Agresja spowodowana problemami alkoholowymi i narkomanią prowadzi często do 

przemocy w rodzinie, co powoduje traumatyczne przeżycia, które zaburzają rozwój osób zwłaszcza dzieci. Na 

podstawie danych z Posterunku Policji w Obrowie wynika, że w 2009 roku przeprowadzono 115 interwencji 

domowych, zawieziono 20 osób do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, zatrzymano 72 

nietrzeźwych kierowców.  

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy z narkotykami pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i problemów narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

5) podejmowanie interwencji zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

6) upowszechnianie informacji na temat placówek i dostępu do fachowej pomocy dla osób uzależnionych od 

narkotyków; 

7) ułatwianie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy społecznej, wspieranie 

zatrudnienia społecznego. 

1) kontynuację działalności punktu konsultacyjnego w Dobrzejewicach, Obrowie, Osieku n/Wisłą;

2) kontynuację działalności świetlic profilaktycznych przy Szkołach Podstawowych w Brzozówce, Łążynie II, Osieku

n/Wisłą i przy Zespole Szkół w Dobrzejewicach, Obrowie i Skrzypkowie; 

3) szkolenie nauczycieli ułatwiające kontakty z wychowankami;

4) finansowanie i dofinansowanie kosztów udziału dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i z grup podwyższonego 

ryzyka w organizowaniu różnych form wypoczynku przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Obrowie; 

5) prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie;

6) realizacja programów profilaktycznych w szkołach;

7) współpraca z istniejącą w Obrowie Grupą AA-Wola;

8) kontrola punktów sprzedaży alkoholu;

9) systematyczne monitorowanie stanu problemów alkoholowych i problemu narkomanii w gminie;

10) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców zagrożonych patologią alkoholową, 

problemem narkomanii i rozwój wśród nich sportu poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowych na bazie szkół podstawowych, gimnazjów, ogniw LZS oraz świetlic;

b) organizowanie imprez masowych, festynów i wycieczek;

c) zapewnienie opieki medycznej w czasie imprez oraz ubezpieczenie uczestników.

11) opracowanie mapy problemów alkoholowych w szczególności zjawisk takich jak:

a) zakłócanie porządku publicznego;

b) nasilenie przemocy w rodzinie;

c) wykroczeń związanych ze sprzedażą, podawaniem i konsumpcją alkoholu.

1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - Toruń, Poradnia Odwykowa ul. Szosa Bydgoska 

1, 87-100 Toruń; 

2) WOTUiW - Całodobowy Oddział Odwykowy Toruń-Czerniewice;

3) WOTUiW - Całodobowy Oddział Młodzieżowy Toruń-Czerniewice;

4) Całodobowy Oddział Terapii Krótkoterminowej ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu;

5) Całodobowy Oddział Odwykowy Leczenia Narkomanów ul. Tramwajowa 87-100 Toruń;

6) Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i uzależnionych od narkotyków, dla osób 

współuzależnionych i dla ofiar przemocy - Obrowo, Dobrzejewice, Osiek n/Wisłą; 

7) Świetlice profilaktyczno-środowiskowe przy SP w Brzozówce, Łążynie II, Osieku n/Wisłą oraz przy ZS 

w Dobrzejewicach i Obrowie a także przy Stowarzyszeniu w Skrzypkowie; 

8) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie;

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie;

10) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, dotyczy osób, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizuja nieletnich, systematycznie zakłócają 

porządek publiczny; 

2) nagłaśnianie gminnych problemów związanych z naduzywaniem alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz prowadzenie

działań na rzecz zmiany opinii, przekonań i postaw społecznych na płaszczyźnie promocji zdrowia, leczenia 

i profilaktyki; 

3) pobudzanie społeczności lokalnej w zakresie zainteresowania problemami związanymi z narkotykami i alkoholem, 

przemoca w rodzinie wystepującymi na terenie Gminy Obrowo, wszystkie podmioty gminy moga włączyć się 

w działalnośc profilaktyczną oraz przyczyniać się do rozwiązywania przedmiotów problemów; 

4) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej i uzależnienia od 

narkotyków 

5) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń 

funkcjonowania rodziny powodowanych przez picie alkoholu oraz spożywanie narkotyków. 

1) współpraca z gminnym koordynatorem przy konstruowaniu projektu gminnego programu;

2) wydawanie postanowień na sprzedaż oraz podawanie alkoholu w punktach sprzedaży;

3) opiniowanie deczyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 

i nietrzeźwym lub zakłócenia porzadku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu; 

4) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu 

i narkotyków; 

5) udzielanie informacji o możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin;

6) dostarczanie informacji dotyczących choroby alkoholowej oraz uzależnienia od narkotyków;

7) informowanie o ruchach samopomocowych (grupach wzajemnego wsparcia);

8) zmniejszenie ilości osób cierpiących z powodu zachowań nadużywajacych alkoholu i zażywających narkotyki.

1) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz 

zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych i problemów narkomanii; 

2) prowadzenie analizy problemów alkoholowych i problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich 

rozwiązywania na terenie gminy; 

3) przygotowanie wspólnie z gminną komisją i przedkładanie na posiedzeniu Rady Gminy:

a) projektu gminnego programu;

b) projektu preliminarza wydatków;

c) sprawozdania z jego realizacji.

4) bieżąca koordynacja zadań wynikajacych z gminnego programu;

5) branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika Wojewody;

6) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie;

8) nadzór nad wydawaniem środków finansowych zgodnie z preliminarzem.

1) przestrzeganie wyznaczonego uchwałą Rady Gminy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających od 4,5% do 18% oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Obrowo;

2) nie wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

a) w kioskach ze sprzedażą "przez okno" (z wyj. piwa);

b) na straganach;

c) w ruchomych punktach sprzedaży.

3) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku nie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi 

zawartych w ustawie oraz uchwale Rady Gminy i zezwolenia nastepujące jego cofnięcie; 

4) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż w przypadku powtarzajacego się zakłócenia porządku w miejscu sprzedaży lub 

podawanie napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub na kredyt, nastepuje cofniecie zezwolenia; 

5) cofnięcie zezwolenia następuje również w przypadku stwierdzenia nielegalnego pochodzenia alkoholu.

1) dostarczenie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terepii;

2) motywowanie i kierowanie do leczenia;

3) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom;

4) udzielanie informacji członkom rodzin osób uzależnionych.

1) członkom Komisji ustala się wynagrodzenia za udział w jednym posiedzeniu Komisji w wysokości 50 złotych 

brutto; 

2) wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji będącym pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa 

się poza godzinami pracy; 

3) podstawą wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 jest obecność na posiedzeniu Komisji 

potwierdzona podpisem na liście obecności; 

4) przewodniczący komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 złotych brutto.

1) 27.744,00 złotych wynagrodzenia osobowe (n-le prowadzący świetlice profilaktyczne - 6 osób (§ 4010);

2) 931,00 złotych (trzynastki) (§ 4040);

3) 4.880,00 złotych, ZUS (§ 4110);

4) 804,00 złotych, Fundusz Pracy (§ 4120);

5) 34.080,00 złotych, wynagrodzenia osobowe-terapeuta, przewodniczący komisji i członkowie komisji (§ 4170);

6) 6.700,00 złotych, kwota na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210);

- nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników zawodów sportowych;

- prenumerata czasopism;

- wyposażenie punktu konsultacyjnego;

- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie;

- materiały programowe, ulotki, środki czystości.

7) 1.500,00 złotych zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, wspomaganie działalności oddziału 

odwykowego w Czerniewicach poprzez wzbagacenie bazy dydaktycznej (§ 4240); 

8) 12.499,00 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300)

- usługi związane z rozwojem sportu,

- dofinansowanie animatora sportu,

- opłata za abonament telefoniczny w punkcie konsultacyjnym,

- wyjazdy dzieci i młodzieży na wycieczki w ramach realizowanych programów profilaktycznych,

- profilaktyka w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu,

- Niebieska Linia.

9) 1.000,00 złotych, delegacje (§ 4410);

10) 2.862,00 złotych, opłaty i składki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach sportowych, opłata dla 

pielęgniarki (§ 4430); 

11) 1.500,00 złotych, zaplanowano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 

4700); 
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1) 3.000,00 złotych, zaplanowano na wyposażenie świetlic profilaktycznych, wydatki na zakup materiałów 

edukacyjnych, sprzętu (§ 4210). 
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UCHWAŁA NR XXXIII/205/2010  

RADY GMINY OBROWO  

z dnia 26 marca 2010 r.  

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 

1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 

52, poz. 420) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008r. Nr 227, poz. 1505; 

z 2009r. Nr 18, poz. 97) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 

z 2005r. Nr 179, poz. 1485) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok".  

§ 2. Cele Gminnego Programu Profilaktyki realizowane są poprzez prowadzenie następujących działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i problemów narkomanii, przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:  

§ 3. Zadania Gminnego Programu obejmują działania profilaktyczne i terapeutyczne realizowane poprzez:  

§ 4. Działalność profilaktyczna prowadzi się poprzez:  

§ 5. Cele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są następujące:  

§ 6. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności należy:  

§ 7. Do zadań koordynatora w szczególności należy:  

§ 8. Ograniczenie dostepności alkoholu prowadzone będzie poprzez:  

§ 9. Do zadań punktów konsultacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1 Programu należy:  

§ 10. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

§ 11. Źródła finansowania Programu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie Gminy 

Obrowo, stanowiacych dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie 

z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

§ 12. Preliminarz wydatków związany z realizacją Programu: 98.000,- ogólna kwota: 
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXII/138/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie na 2009 rok.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie 

Gminy.  

U Z A S A D N I E N I E 

Profilaktyka jest najważniejszym działaniem w procesie przeciwdziałania uzależnieniom. Skuteczna realizacja Programu 

wymaga ścisłej współpracy instytucji i osób stykających się z problemem alkoholowym i narkomanią. Gminna Komisja 

będzie współpracować ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Obrowie, Policją, służbą zdrowia, 

sądami, Kościołem Katolickim. Szczególne znaczenie maja działania profilaktyczne i edukacja publiczna, które 

realizowane są na terenie szkół. Na terenie Gminy istnieje 5 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz liceum 

ogólnolształcące. Program Profilaktyczny ma stanowić instrument pomocniczy i wspomagający polityke samorządu 

w zakresie społecznej ochrony zdrowia i zwalczania uzależnień. Poprzez regulacje prawne ma on zmierzać do 

stopniowego ograniczenia dostępności do alkoholu i narkotyków osobom dorosłym a zwłaszcza młodzieży. Naszym 

wspólnym celem jest rozwijanie dalszej współpracy z dyrektorami szkół, Policją w celu wyeliminowania z naszego życia

nadmiernego spożywania alkoholu i dostępu do narkotyków, które często rodzą przemoc i szereg innych negatywnych 

skutków w życiu rodzinnym. Agresja spowodowana problemami alkoholowymi i narkomanią prowadzi często do 

przemocy w rodzinie, co powoduje traumatyczne przeżycia, które zaburzają rozwój osób zwłaszcza dzieci. Na 

podstawie danych z Posterunku Policji w Obrowie wynika, że w 2009 roku przeprowadzono 115 interwencji 

domowych, zawieziono 20 osób do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, zatrzymano 72 

nietrzeźwych kierowców.  

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy z narkotykami pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i problemów narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

5) podejmowanie interwencji zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

6) upowszechnianie informacji na temat placówek i dostępu do fachowej pomocy dla osób uzależnionych od 

narkotyków; 

7) ułatwianie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy społecznej, wspieranie 

zatrudnienia społecznego. 

1) kontynuację działalności punktu konsultacyjnego w Dobrzejewicach, Obrowie, Osieku n/Wisłą;

2) kontynuację działalności świetlic profilaktycznych przy Szkołach Podstawowych w Brzozówce, Łążynie II, Osieku

n/Wisłą i przy Zespole Szkół w Dobrzejewicach, Obrowie i Skrzypkowie; 

3) szkolenie nauczycieli ułatwiające kontakty z wychowankami;

4) finansowanie i dofinansowanie kosztów udziału dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i z grup podwyższonego 

ryzyka w organizowaniu różnych form wypoczynku przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Obrowie; 

5) prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie;

6) realizacja programów profilaktycznych w szkołach;

7) współpraca z istniejącą w Obrowie Grupą AA-Wola;

8) kontrola punktów sprzedaży alkoholu;

9) systematyczne monitorowanie stanu problemów alkoholowych i problemu narkomanii w gminie;

10) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców zagrożonych patologią alkoholową, 

problemem narkomanii i rozwój wśród nich sportu poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowych na bazie szkół podstawowych, gimnazjów, ogniw LZS oraz świetlic;

b) organizowanie imprez masowych, festynów i wycieczek;

c) zapewnienie opieki medycznej w czasie imprez oraz ubezpieczenie uczestników.

11) opracowanie mapy problemów alkoholowych w szczególności zjawisk takich jak:

a) zakłócanie porządku publicznego;

b) nasilenie przemocy w rodzinie;

c) wykroczeń związanych ze sprzedażą, podawaniem i konsumpcją alkoholu.

1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - Toruń, Poradnia Odwykowa ul. Szosa Bydgoska 

1, 87-100 Toruń; 

2) WOTUiW - Całodobowy Oddział Odwykowy Toruń-Czerniewice;

3) WOTUiW - Całodobowy Oddział Młodzieżowy Toruń-Czerniewice;

4) Całodobowy Oddział Terapii Krótkoterminowej ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu;

5) Całodobowy Oddział Odwykowy Leczenia Narkomanów ul. Tramwajowa 87-100 Toruń;

6) Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i uzależnionych od narkotyków, dla osób 

współuzależnionych i dla ofiar przemocy - Obrowo, Dobrzejewice, Osiek n/Wisłą; 

7) Świetlice profilaktyczno-środowiskowe przy SP w Brzozówce, Łążynie II, Osieku n/Wisłą oraz przy ZS 

w Dobrzejewicach i Obrowie a także przy Stowarzyszeniu w Skrzypkowie; 

8) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie;

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie;

10) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, dotyczy osób, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizuja nieletnich, systematycznie zakłócają 

porządek publiczny; 

2) nagłaśnianie gminnych problemów związanych z naduzywaniem alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz prowadzenie

działań na rzecz zmiany opinii, przekonań i postaw społecznych na płaszczyźnie promocji zdrowia, leczenia 

i profilaktyki; 

3) pobudzanie społeczności lokalnej w zakresie zainteresowania problemami związanymi z narkotykami i alkoholem, 

przemoca w rodzinie wystepującymi na terenie Gminy Obrowo, wszystkie podmioty gminy moga włączyć się 

w działalnośc profilaktyczną oraz przyczyniać się do rozwiązywania przedmiotów problemów; 

4) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej i uzależnienia od 

narkotyków 

5) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń 

funkcjonowania rodziny powodowanych przez picie alkoholu oraz spożywanie narkotyków. 

1) współpraca z gminnym koordynatorem przy konstruowaniu projektu gminnego programu;

2) wydawanie postanowień na sprzedaż oraz podawanie alkoholu w punktach sprzedaży;

3) opiniowanie deczyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 

i nietrzeźwym lub zakłócenia porzadku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu; 

4) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu 

i narkotyków; 

5) udzielanie informacji o możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin;

6) dostarczanie informacji dotyczących choroby alkoholowej oraz uzależnienia od narkotyków;

7) informowanie o ruchach samopomocowych (grupach wzajemnego wsparcia);

8) zmniejszenie ilości osób cierpiących z powodu zachowań nadużywajacych alkoholu i zażywających narkotyki.

1) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz 

zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych i problemów narkomanii; 

2) prowadzenie analizy problemów alkoholowych i problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich 

rozwiązywania na terenie gminy; 

3) przygotowanie wspólnie z gminną komisją i przedkładanie na posiedzeniu Rady Gminy:

a) projektu gminnego programu;

b) projektu preliminarza wydatków;

c) sprawozdania z jego realizacji.

4) bieżąca koordynacja zadań wynikajacych z gminnego programu;

5) branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika Wojewody;

6) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie;

8) nadzór nad wydawaniem środków finansowych zgodnie z preliminarzem.

1) przestrzeganie wyznaczonego uchwałą Rady Gminy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających od 4,5% do 18% oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Obrowo;

2) nie wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

a) w kioskach ze sprzedażą "przez okno" (z wyj. piwa);

b) na straganach;

c) w ruchomych punktach sprzedaży.

3) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku nie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi 

zawartych w ustawie oraz uchwale Rady Gminy i zezwolenia nastepujące jego cofnięcie; 

4) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż w przypadku powtarzajacego się zakłócenia porządku w miejscu sprzedaży lub 

podawanie napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub na kredyt, nastepuje cofniecie zezwolenia; 

5) cofnięcie zezwolenia następuje również w przypadku stwierdzenia nielegalnego pochodzenia alkoholu.

1) dostarczenie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terepii;

2) motywowanie i kierowanie do leczenia;

3) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom;

4) udzielanie informacji członkom rodzin osób uzależnionych.

1) członkom Komisji ustala się wynagrodzenia za udział w jednym posiedzeniu Komisji w wysokości 50 złotych 

brutto; 

2) wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji będącym pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa 

się poza godzinami pracy; 

3) podstawą wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 jest obecność na posiedzeniu Komisji 

potwierdzona podpisem na liście obecności; 

4) przewodniczący komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 złotych brutto.

1) 27.744,00 złotych wynagrodzenia osobowe (n-le prowadzący świetlice profilaktyczne - 6 osób (§ 4010);

2) 931,00 złotych (trzynastki) (§ 4040);

3) 4.880,00 złotych, ZUS (§ 4110);

4) 804,00 złotych, Fundusz Pracy (§ 4120);

5) 34.080,00 złotych, wynagrodzenia osobowe-terapeuta, przewodniczący komisji i członkowie komisji (§ 4170);

6) 6.700,00 złotych, kwota na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210);

- nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników zawodów sportowych;

- prenumerata czasopism;

- wyposażenie punktu konsultacyjnego;

- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie;

- materiały programowe, ulotki, środki czystości.

7) 1.500,00 złotych zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, wspomaganie działalności oddziału 

odwykowego w Czerniewicach poprzez wzbagacenie bazy dydaktycznej (§ 4240); 

8) 12.499,00 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300)

- usługi związane z rozwojem sportu,

- dofinansowanie animatora sportu,

- opłata za abonament telefoniczny w punkcie konsultacyjnym,

- wyjazdy dzieci i młodzieży na wycieczki w ramach realizowanych programów profilaktycznych,

- profilaktyka w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu,

- Niebieska Linia.

9) 1.000,00 złotych, delegacje (§ 4410);

10) 2.862,00 złotych, opłaty i składki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach sportowych, opłata dla 

pielęgniarki (§ 4430); 

11) 1.500,00 złotych, zaplanowano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 

4700); 
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1) 3.000,00 złotych, zaplanowano na wyposażenie świetlic profilaktycznych, wydatki na zakup materiałów 

edukacyjnych, sprzętu (§ 4210). 
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UCHWAŁA NR XXXIII/205/2010  

RADY GMINY OBROWO  

z dnia 26 marca 2010 r.  

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 

1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 

52, poz. 420) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008r. Nr 227, poz. 1505; 

z 2009r. Nr 18, poz. 97) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 

z 2005r. Nr 179, poz. 1485) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok".  

§ 2. Cele Gminnego Programu Profilaktyki realizowane są poprzez prowadzenie następujących działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i problemów narkomanii, przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:  

§ 3. Zadania Gminnego Programu obejmują działania profilaktyczne i terapeutyczne realizowane poprzez:  

§ 4. Działalność profilaktyczna prowadzi się poprzez:  

§ 5. Cele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są następujące:  

§ 6. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności należy:  

§ 7. Do zadań koordynatora w szczególności należy:  

§ 8. Ograniczenie dostepności alkoholu prowadzone będzie poprzez:  

§ 9. Do zadań punktów konsultacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1 Programu należy:  

§ 10. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

§ 11. Źródła finansowania Programu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie Gminy 

Obrowo, stanowiacych dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie 

z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

§ 12. Preliminarz wydatków związany z realizacją Programu: 98.000,- ogólna kwota: 
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXII/138/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie na 2009 rok.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie 

Gminy.  

U Z A S A D N I E N I E 

Profilaktyka jest najważniejszym działaniem w procesie przeciwdziałania uzależnieniom. Skuteczna realizacja Programu 

wymaga ścisłej współpracy instytucji i osób stykających się z problemem alkoholowym i narkomanią. Gminna Komisja 

będzie współpracować ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Obrowie, Policją, służbą zdrowia, 

sądami, Kościołem Katolickim. Szczególne znaczenie maja działania profilaktyczne i edukacja publiczna, które 

realizowane są na terenie szkół. Na terenie Gminy istnieje 5 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz liceum 

ogólnolształcące. Program Profilaktyczny ma stanowić instrument pomocniczy i wspomagający polityke samorządu 

w zakresie społecznej ochrony zdrowia i zwalczania uzależnień. Poprzez regulacje prawne ma on zmierzać do 

stopniowego ograniczenia dostępności do alkoholu i narkotyków osobom dorosłym a zwłaszcza młodzieży. Naszym 

wspólnym celem jest rozwijanie dalszej współpracy z dyrektorami szkół, Policją w celu wyeliminowania z naszego życia

nadmiernego spożywania alkoholu i dostępu do narkotyków, które często rodzą przemoc i szereg innych negatywnych 

skutków w życiu rodzinnym. Agresja spowodowana problemami alkoholowymi i narkomanią prowadzi często do 

przemocy w rodzinie, co powoduje traumatyczne przeżycia, które zaburzają rozwój osób zwłaszcza dzieci. Na 

podstawie danych z Posterunku Policji w Obrowie wynika, że w 2009 roku przeprowadzono 115 interwencji 

domowych, zawieziono 20 osób do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, zatrzymano 72 

nietrzeźwych kierowców.  

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy z narkotykami pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i problemów narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

5) podejmowanie interwencji zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

6) upowszechnianie informacji na temat placówek i dostępu do fachowej pomocy dla osób uzależnionych od 

narkotyków; 

7) ułatwianie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy społecznej, wspieranie 

zatrudnienia społecznego. 

1) kontynuację działalności punktu konsultacyjnego w Dobrzejewicach, Obrowie, Osieku n/Wisłą;

2) kontynuację działalności świetlic profilaktycznych przy Szkołach Podstawowych w Brzozówce, Łążynie II, Osieku

n/Wisłą i przy Zespole Szkół w Dobrzejewicach, Obrowie i Skrzypkowie; 

3) szkolenie nauczycieli ułatwiające kontakty z wychowankami;

4) finansowanie i dofinansowanie kosztów udziału dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i z grup podwyższonego 

ryzyka w organizowaniu różnych form wypoczynku przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Obrowie; 

5) prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie;

6) realizacja programów profilaktycznych w szkołach;

7) współpraca z istniejącą w Obrowie Grupą AA-Wola;

8) kontrola punktów sprzedaży alkoholu;

9) systematyczne monitorowanie stanu problemów alkoholowych i problemu narkomanii w gminie;

10) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców zagrożonych patologią alkoholową, 

problemem narkomanii i rozwój wśród nich sportu poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowych na bazie szkół podstawowych, gimnazjów, ogniw LZS oraz świetlic;

b) organizowanie imprez masowych, festynów i wycieczek;

c) zapewnienie opieki medycznej w czasie imprez oraz ubezpieczenie uczestników.

11) opracowanie mapy problemów alkoholowych w szczególności zjawisk takich jak:

a) zakłócanie porządku publicznego;

b) nasilenie przemocy w rodzinie;

c) wykroczeń związanych ze sprzedażą, podawaniem i konsumpcją alkoholu.

1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - Toruń, Poradnia Odwykowa ul. Szosa Bydgoska 

1, 87-100 Toruń; 

2) WOTUiW - Całodobowy Oddział Odwykowy Toruń-Czerniewice;

3) WOTUiW - Całodobowy Oddział Młodzieżowy Toruń-Czerniewice;

4) Całodobowy Oddział Terapii Krótkoterminowej ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu;

5) Całodobowy Oddział Odwykowy Leczenia Narkomanów ul. Tramwajowa 87-100 Toruń;

6) Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i uzależnionych od narkotyków, dla osób 

współuzależnionych i dla ofiar przemocy - Obrowo, Dobrzejewice, Osiek n/Wisłą; 

7) Świetlice profilaktyczno-środowiskowe przy SP w Brzozówce, Łążynie II, Osieku n/Wisłą oraz przy ZS 

w Dobrzejewicach i Obrowie a także przy Stowarzyszeniu w Skrzypkowie; 

8) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie;

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie;

10) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, dotyczy osób, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizuja nieletnich, systematycznie zakłócają 

porządek publiczny; 

2) nagłaśnianie gminnych problemów związanych z naduzywaniem alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz prowadzenie

działań na rzecz zmiany opinii, przekonań i postaw społecznych na płaszczyźnie promocji zdrowia, leczenia 

i profilaktyki; 

3) pobudzanie społeczności lokalnej w zakresie zainteresowania problemami związanymi z narkotykami i alkoholem, 

przemoca w rodzinie wystepującymi na terenie Gminy Obrowo, wszystkie podmioty gminy moga włączyć się 

w działalnośc profilaktyczną oraz przyczyniać się do rozwiązywania przedmiotów problemów; 

4) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej i uzależnienia od 

narkotyków 

5) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń 

funkcjonowania rodziny powodowanych przez picie alkoholu oraz spożywanie narkotyków. 

1) współpraca z gminnym koordynatorem przy konstruowaniu projektu gminnego programu;

2) wydawanie postanowień na sprzedaż oraz podawanie alkoholu w punktach sprzedaży;

3) opiniowanie deczyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 

i nietrzeźwym lub zakłócenia porzadku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu; 

4) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu 

i narkotyków; 

5) udzielanie informacji o możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin;

6) dostarczanie informacji dotyczących choroby alkoholowej oraz uzależnienia od narkotyków;

7) informowanie o ruchach samopomocowych (grupach wzajemnego wsparcia);

8) zmniejszenie ilości osób cierpiących z powodu zachowań nadużywajacych alkoholu i zażywających narkotyki.

1) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz 

zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych i problemów narkomanii; 

2) prowadzenie analizy problemów alkoholowych i problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich 

rozwiązywania na terenie gminy; 

3) przygotowanie wspólnie z gminną komisją i przedkładanie na posiedzeniu Rady Gminy:

a) projektu gminnego programu;

b) projektu preliminarza wydatków;

c) sprawozdania z jego realizacji.

4) bieżąca koordynacja zadań wynikajacych z gminnego programu;

5) branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika Wojewody;

6) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie;

8) nadzór nad wydawaniem środków finansowych zgodnie z preliminarzem.

1) przestrzeganie wyznaczonego uchwałą Rady Gminy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających od 4,5% do 18% oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Obrowo;

2) nie wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

a) w kioskach ze sprzedażą "przez okno" (z wyj. piwa);

b) na straganach;

c) w ruchomych punktach sprzedaży.

3) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku nie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi 

zawartych w ustawie oraz uchwale Rady Gminy i zezwolenia nastepujące jego cofnięcie; 

4) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż w przypadku powtarzajacego się zakłócenia porządku w miejscu sprzedaży lub 

podawanie napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub na kredyt, nastepuje cofniecie zezwolenia; 

5) cofnięcie zezwolenia następuje również w przypadku stwierdzenia nielegalnego pochodzenia alkoholu.

1) dostarczenie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terepii;

2) motywowanie i kierowanie do leczenia;

3) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom;

4) udzielanie informacji członkom rodzin osób uzależnionych.

1) członkom Komisji ustala się wynagrodzenia za udział w jednym posiedzeniu Komisji w wysokości 50 złotych 

brutto; 

2) wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji będącym pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa 

się poza godzinami pracy; 

3) podstawą wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 jest obecność na posiedzeniu Komisji 

potwierdzona podpisem na liście obecności; 

4) przewodniczący komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 złotych brutto.

1) 27.744,00 złotych wynagrodzenia osobowe (n-le prowadzący świetlice profilaktyczne - 6 osób (§ 4010);

2) 931,00 złotych (trzynastki) (§ 4040);

3) 4.880,00 złotych, ZUS (§ 4110);

4) 804,00 złotych, Fundusz Pracy (§ 4120);

5) 34.080,00 złotych, wynagrodzenia osobowe-terapeuta, przewodniczący komisji i członkowie komisji (§ 4170);

6) 6.700,00 złotych, kwota na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210);

- nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników zawodów sportowych;

- prenumerata czasopism;

- wyposażenie punktu konsultacyjnego;

- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie;

- materiały programowe, ulotki, środki czystości.

7) 1.500,00 złotych zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, wspomaganie działalności oddziału 

odwykowego w Czerniewicach poprzez wzbagacenie bazy dydaktycznej (§ 4240); 

8) 12.499,00 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300)

- usługi związane z rozwojem sportu,

- dofinansowanie animatora sportu,

- opłata za abonament telefoniczny w punkcie konsultacyjnym,

- wyjazdy dzieci i młodzieży na wycieczki w ramach realizowanych programów profilaktycznych,

- profilaktyka w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu,

- Niebieska Linia.

9) 1.000,00 złotych, delegacje (§ 4410);

10) 2.862,00 złotych, opłaty i składki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach sportowych, opłata dla 

pielęgniarki (§ 4430); 

11) 1.500,00 złotych, zaplanowano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 

4700); 
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1) 3.000,00 złotych, zaplanowano na wyposażenie świetlic profilaktycznych, wydatki na zakup materiałów 

edukacyjnych, sprzętu (§ 4210). 

ID: KLJOQ-RZNMV-KTOVL-DDWWL-JYKGO. uchwalony. Strona 6 / 7



UCHWAŁA NR XXXIII/205/2010  

RADY GMINY OBROWO  

z dnia 26 marca 2010 r.  

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 

1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 

52, poz. 420) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008r. Nr 227, poz. 1505; 

z 2009r. Nr 18, poz. 97) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 

z 2005r. Nr 179, poz. 1485) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok".  

§ 2. Cele Gminnego Programu Profilaktyki realizowane są poprzez prowadzenie następujących działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i problemów narkomanii, przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:  

§ 3. Zadania Gminnego Programu obejmują działania profilaktyczne i terapeutyczne realizowane poprzez:  

§ 4. Działalność profilaktyczna prowadzi się poprzez:  

§ 5. Cele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są następujące:  

§ 6. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności należy:  

§ 7. Do zadań koordynatora w szczególności należy:  

§ 8. Ograniczenie dostepności alkoholu prowadzone będzie poprzez:  

§ 9. Do zadań punktów konsultacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1 Programu należy:  

§ 10. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

§ 11. Źródła finansowania Programu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie Gminy 

Obrowo, stanowiacych dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie 

z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

§ 12. Preliminarz wydatków związany z realizacją Programu: 98.000,- ogólna kwota: 
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXII/138/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie na 2009 rok.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie 

Gminy.  

U Z A S A D N I E N I E 

Profilaktyka jest najważniejszym działaniem w procesie przeciwdziałania uzależnieniom. Skuteczna realizacja Programu 

wymaga ścisłej współpracy instytucji i osób stykających się z problemem alkoholowym i narkomanią. Gminna Komisja 

będzie współpracować ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Obrowie, Policją, służbą zdrowia, 

sądami, Kościołem Katolickim. Szczególne znaczenie maja działania profilaktyczne i edukacja publiczna, które 

realizowane są na terenie szkół. Na terenie Gminy istnieje 5 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz liceum 

ogólnolształcące. Program Profilaktyczny ma stanowić instrument pomocniczy i wspomagający polityke samorządu 

w zakresie społecznej ochrony zdrowia i zwalczania uzależnień. Poprzez regulacje prawne ma on zmierzać do 

stopniowego ograniczenia dostępności do alkoholu i narkotyków osobom dorosłym a zwłaszcza młodzieży. Naszym 

wspólnym celem jest rozwijanie dalszej współpracy z dyrektorami szkół, Policją w celu wyeliminowania z naszego życia

nadmiernego spożywania alkoholu i dostępu do narkotyków, które często rodzą przemoc i szereg innych negatywnych 

skutków w życiu rodzinnym. Agresja spowodowana problemami alkoholowymi i narkomanią prowadzi często do 

przemocy w rodzinie, co powoduje traumatyczne przeżycia, które zaburzają rozwój osób zwłaszcza dzieci. Na 

podstawie danych z Posterunku Policji w Obrowie wynika, że w 2009 roku przeprowadzono 115 interwencji 

domowych, zawieziono 20 osób do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, zatrzymano 72 

nietrzeźwych kierowców.  

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy z narkotykami pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i problemów narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

5) podejmowanie interwencji zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

6) upowszechnianie informacji na temat placówek i dostępu do fachowej pomocy dla osób uzależnionych od 

narkotyków; 

7) ułatwianie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy społecznej, wspieranie 

zatrudnienia społecznego. 

1) kontynuację działalności punktu konsultacyjnego w Dobrzejewicach, Obrowie, Osieku n/Wisłą;

2) kontynuację działalności świetlic profilaktycznych przy Szkołach Podstawowych w Brzozówce, Łążynie II, Osieku

n/Wisłą i przy Zespole Szkół w Dobrzejewicach, Obrowie i Skrzypkowie; 

3) szkolenie nauczycieli ułatwiające kontakty z wychowankami;

4) finansowanie i dofinansowanie kosztów udziału dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i z grup podwyższonego 

ryzyka w organizowaniu różnych form wypoczynku przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Obrowie; 

5) prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie;

6) realizacja programów profilaktycznych w szkołach;

7) współpraca z istniejącą w Obrowie Grupą AA-Wola;

8) kontrola punktów sprzedaży alkoholu;

9) systematyczne monitorowanie stanu problemów alkoholowych i problemu narkomanii w gminie;

10) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców zagrożonych patologią alkoholową, 

problemem narkomanii i rozwój wśród nich sportu poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowych na bazie szkół podstawowych, gimnazjów, ogniw LZS oraz świetlic;

b) organizowanie imprez masowych, festynów i wycieczek;

c) zapewnienie opieki medycznej w czasie imprez oraz ubezpieczenie uczestników.

11) opracowanie mapy problemów alkoholowych w szczególności zjawisk takich jak:

a) zakłócanie porządku publicznego;

b) nasilenie przemocy w rodzinie;

c) wykroczeń związanych ze sprzedażą, podawaniem i konsumpcją alkoholu.

1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - Toruń, Poradnia Odwykowa ul. Szosa Bydgoska 

1, 87-100 Toruń; 

2) WOTUiW - Całodobowy Oddział Odwykowy Toruń-Czerniewice;

3) WOTUiW - Całodobowy Oddział Młodzieżowy Toruń-Czerniewice;

4) Całodobowy Oddział Terapii Krótkoterminowej ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu;

5) Całodobowy Oddział Odwykowy Leczenia Narkomanów ul. Tramwajowa 87-100 Toruń;

6) Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i uzależnionych od narkotyków, dla osób 

współuzależnionych i dla ofiar przemocy - Obrowo, Dobrzejewice, Osiek n/Wisłą; 

7) Świetlice profilaktyczno-środowiskowe przy SP w Brzozówce, Łążynie II, Osieku n/Wisłą oraz przy ZS 

w Dobrzejewicach i Obrowie a także przy Stowarzyszeniu w Skrzypkowie; 

8) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie;

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie;

10) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, dotyczy osób, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizuja nieletnich, systematycznie zakłócają 

porządek publiczny; 

2) nagłaśnianie gminnych problemów związanych z naduzywaniem alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz prowadzenie

działań na rzecz zmiany opinii, przekonań i postaw społecznych na płaszczyźnie promocji zdrowia, leczenia 

i profilaktyki; 

3) pobudzanie społeczności lokalnej w zakresie zainteresowania problemami związanymi z narkotykami i alkoholem, 

przemoca w rodzinie wystepującymi na terenie Gminy Obrowo, wszystkie podmioty gminy moga włączyć się 

w działalnośc profilaktyczną oraz przyczyniać się do rozwiązywania przedmiotów problemów; 

4) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej i uzależnienia od 

narkotyków 

5) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń 

funkcjonowania rodziny powodowanych przez picie alkoholu oraz spożywanie narkotyków. 

1) współpraca z gminnym koordynatorem przy konstruowaniu projektu gminnego programu;

2) wydawanie postanowień na sprzedaż oraz podawanie alkoholu w punktach sprzedaży;

3) opiniowanie deczyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 

i nietrzeźwym lub zakłócenia porzadku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu; 

4) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu 

i narkotyków; 

5) udzielanie informacji o możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin;

6) dostarczanie informacji dotyczących choroby alkoholowej oraz uzależnienia od narkotyków;

7) informowanie o ruchach samopomocowych (grupach wzajemnego wsparcia);

8) zmniejszenie ilości osób cierpiących z powodu zachowań nadużywajacych alkoholu i zażywających narkotyki.

1) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz 

zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych i problemów narkomanii; 

2) prowadzenie analizy problemów alkoholowych i problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich 

rozwiązywania na terenie gminy; 

3) przygotowanie wspólnie z gminną komisją i przedkładanie na posiedzeniu Rady Gminy:

a) projektu gminnego programu;

b) projektu preliminarza wydatków;

c) sprawozdania z jego realizacji.

4) bieżąca koordynacja zadań wynikajacych z gminnego programu;

5) branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika Wojewody;

6) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie;

8) nadzór nad wydawaniem środków finansowych zgodnie z preliminarzem.

1) przestrzeganie wyznaczonego uchwałą Rady Gminy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających od 4,5% do 18% oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Obrowo;

2) nie wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

a) w kioskach ze sprzedażą "przez okno" (z wyj. piwa);

b) na straganach;

c) w ruchomych punktach sprzedaży.

3) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku nie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi 

zawartych w ustawie oraz uchwale Rady Gminy i zezwolenia nastepujące jego cofnięcie; 

4) cofnięcie zezwolenia na sprzedaż w przypadku powtarzajacego się zakłócenia porządku w miejscu sprzedaży lub 

podawanie napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub na kredyt, nastepuje cofniecie zezwolenia; 

5) cofnięcie zezwolenia następuje również w przypadku stwierdzenia nielegalnego pochodzenia alkoholu.

1) dostarczenie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terepii;

2) motywowanie i kierowanie do leczenia;

3) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom;

4) udzielanie informacji członkom rodzin osób uzależnionych.

1) członkom Komisji ustala się wynagrodzenia za udział w jednym posiedzeniu Komisji w wysokości 50 złotych 

brutto; 

2) wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji będącym pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa 

się poza godzinami pracy; 

3) podstawą wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 jest obecność na posiedzeniu Komisji 

potwierdzona podpisem na liście obecności; 

4) przewodniczący komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 złotych brutto.

1) 27.744,00 złotych wynagrodzenia osobowe (n-le prowadzący świetlice profilaktyczne - 6 osób (§ 4010);

2) 931,00 złotych (trzynastki) (§ 4040);

3) 4.880,00 złotych, ZUS (§ 4110);

4) 804,00 złotych, Fundusz Pracy (§ 4120);

5) 34.080,00 złotych, wynagrodzenia osobowe-terapeuta, przewodniczący komisji i członkowie komisji (§ 4170);

6) 6.700,00 złotych, kwota na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210);

- nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników zawodów sportowych;

- prenumerata czasopism;

- wyposażenie punktu konsultacyjnego;

- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie;

- materiały programowe, ulotki, środki czystości.

7) 1.500,00 złotych zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, wspomaganie działalności oddziału 

odwykowego w Czerniewicach poprzez wzbagacenie bazy dydaktycznej (§ 4240); 

8) 12.499,00 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300)

- usługi związane z rozwojem sportu,

- dofinansowanie animatora sportu,

- opłata za abonament telefoniczny w punkcie konsultacyjnym,

- wyjazdy dzieci i młodzieży na wycieczki w ramach realizowanych programów profilaktycznych,

- profilaktyka w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu,

- Niebieska Linia.

9) 1.000,00 złotych, delegacje (§ 4410);

10) 2.862,00 złotych, opłaty i składki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach sportowych, opłata dla 

pielęgniarki (§ 4430); 

11) 1.500,00 złotych, zaplanowano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 

4700); 

Dział 851 Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 

1) 3.000,00 złotych, zaplanowano na wyposażenie świetlic profilaktycznych, wydatki na zakup materiałów 

edukacyjnych, sprzętu (§ 4210). 
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