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Uchwała Nr XXIV/1l6lt2
Rady Gminy Leoncin

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Ronviąrywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tj.Dz.TJ. z2OOIt. Nr 142, poz. 1591 zpoŹn, zm.) w związku art.41 ust.2 i 5 ustawy z dnia

26 pużdziernika 1982r' o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.

Dz.U. z2007. Nr 70 poz. 473 zpóźn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia29 |ipca2005r. o

ptzeciwdziałaniu narkomanii (tj'Dz. U. Nr 179 poz, 1485 zpóźn' zm' ) Rada Gminy Lęoncin

uchwala, co następuje:

$ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2012 w

brzmieniu za]tącznil<a do uchwaĘ.

$ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

$ 3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodni czący fu{t, Gminy

Arkadiusz t fit$/fto,*
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Realizacja zadań związanych z profiIaktykąi rozwiązywaniem problemów alkoholowych

orazprzeciwdziałaniu narkomanii na\eŻy do zadań własnych gminy i jest prowadzonaw

postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią7ywania Problemów Alkoholowych oraz

P rzeciw działaniu Narkomanii zwane go dal ej,,Pro gramem'' .

Program zavńera..vqlkaz działań w sferze zagadniefi społecznych z zakresu profilaktycznej

działalności informacyjnej, edukacyjnej orazzzak'resurozwlązywania problemów

alkoholowyclr przeciwdziałaniu przemooy clomowej.

{i,łi} rł:l* ..{ il.irtc g i ł: i k i glrlnk i {l z i ź}t'}n i a ltr.{l t:.ra!nł !

|rł,or;rei:ia rlziecir:nl t *ź*t1'r,ił?,y r,varlxrkÓrv clo llzeŹrą,"*go i zclrorvi:gc st3',lu z1.cia"

zapor,v*i*nic dzi*citir* i n:}tldziczy tiostęprl d<"l progratnÓw edukacyin}ęh 'i pr*tila}.tyczn1,.c'h

pron.rrijii'ł.vch zdrow'v st1',1 zycia bez alkoht";ltr i 'innych u:ły"rvek.

w'$potn$*it*ie, szkr:lenie i kcord ;-nzĄaprac}'pr:dlni*tórr, clzia}ając}.ch rv zakrcsie pro1iial;t'vk.i

iruzu':i;1xyt'virniaprolr}emd:llva|liol:oltlr,v.vc'hproi'virtlząc3,'ch.tlzia}al'nł'rśĆt1il'1.2ecz

*aszej *miny.

ws1:Ó}priturr tncrYtrlr'-vc7;tlłt z inn'Ynri samorządanti. instyttlcjłnii t'ząr1*rt..vtn'i i r:tgitl:izitciami

pc;rantilcli:rr1.'m i,

l-. ?,aęĘaxłźa r}rograrilu:
1' Zrvięlts:łlłn'i;r tl*sLę;rl:łści potnocy tcra;:euty'czn*.j elia osi:ł: tlła|*ż,n}*nych i ziłgtł:rz*nych

uzal*znienisn:.

2' l,iclzi*ianie r<rc1zitt<:m, r,v kiiiry',ch. w3'stę;ruj* prob.l*r:,: al]ioholołvy i nat:kotnanii polnoc,v

ps"vc'l,ro'|ogi*zn*j i ;:ral,vn*'j u.57c2ęlgi:}nł:ści r:c'hro*-l. przed przs*l*cil rt' rł:riri:ltie
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3',liri:rąadze'nie profilaktycznej dziiitirl'r:łści irrtornlac'r,j'ne.j iedr*{ac}:;l1*j W zakresję

rozwiązvrvaniłr ;::t"tlbl'grni:rĄ/ alkahololv.vch i narkclmaxii r,l, szcz*gó'ln*ś*i cl}a rlziec.i i

lnłtlłlzi*zv.

Ptlrno c teri:pe ut y czl,:ił cl l ir sprirrvcirrv p rzenlocy cl om owej .

P*clejnrilvr,;rłri* in'ęrrt'ęncji rv związku f naru'szsnicnl prz*pisi:w okr*ślolr-vch \Ą, .ll-t.

art' 15 ustawY c r,v-vclrłrrtaniu .,v trr.eź.vłtlścl i przecirvdzi;ł.łiu:liu iillir'llr*}iznrłr,vi

lv.vs{ąpi*rri* 1:t.;l*tl słqlcit: w charaklęrx* oskarzyciela pr#li*;łl:cgtl.

l l. I}ziałxnia

1" lł'ealizacjir progrartri:wi p:tllilnkt1,,cznych w szkr:łirr;h pł'l{r:zon3'łh l:i}' t*rcni* gnrirl.r'

$k i *rorvan Ych do,19711i $rv, rtidzł. ci;w i na uczyci *I i.

ilrgirr,rizorvarrie dzia}al'noŚc.i s1xlrtorvej p:romującoj z**lv.v st;,'} z,vciłr.

Wsp'iorani* t1ziała* prtlfilakt.vc.znych polegając"vęlr nir <l.rgixtiztlwlxliu gr*innych irnprez

profilaktl"czn"vch o chirraliterze rozryrvktxvym, spoltow;rln. clofinanso*ywanie

w*r,'i:r:czynku r{zigci t młt>łźził.,Ż'y na kil.lon'iach. ołrr:zach. sporowiskacir'

0rga::izortan.ie sptrtk'zń z n:dz'icami inp' na zebrani.u seln*stralnyn:i Z uclziałe'm

spec.j;tlisttiv., w ;łal*r';si* ttlłłtl*r.niłri łrl rłlkohr'rlm" n.nl:l<r:15'ltri'-v: i inn;;clt śt'*ąlkńlv

odurra"iacvch.

Podejrllovr,-anieprr'er. (}lłinnitr Konris.ię Rozr,viąz3'rvanix Prob}gnlów Alkel]rtl*w"vch dzial'ai:

zmięl'zi1jąr;vr:lr łJt.l il*:lhr*r'v*l|nł.:g* p*ł:|1ęci* lę*z*tlił,i ndlv"Yli*r.v*gti t.lsób tlziłlczrli*nyuh i:il

trlk*holu.

\Ąl;',titępowan.ic z. '*miosliienr clo $ądu o Za$to$owillrie obowiąr-ku poclclarria s;ię luczłniu.

WspriĘ:r:a*ł z.P*rłrdrlią l.,ecze'nia t,lzal*znień w 'Now"vnr Dworze lvlazr:wi*ckil'rr.

Wspii.lpra*a z.|'\:licją rv zakresic pror,v*clzelria kontlr:li sptzeclazy n.apr:iÓw a}1toholow'vclr..i

ptf]*st|f:*g{4tnia tts!:irrł..v.c rł;Yo|rclrvantu \.V irr:eźjrvclśoi i pr;:ccir,r'dr,ialaniu r'rlho'licllizrnuwi'

Wspó,|'prucz: z {iminn3'.rn Zespołenr lnlertl3''scyplinrrnrym ds' przecirvdzii*ari*: prŹeliloc'v w

rodziniił or.tz z Ośrtldliignr Ponrocy Sptlłecznej pl"z*prorł,axleetric lv.vwiatIiirv

środorviskorv'vch.

1{}. l.jdz.ielanii: in'ibrn:acii osilbtlnr *za|ł,i,t:lt:llym i członkłlm ich rodzin poprrez *mieszczatric

na tablię-v ogłł:sa*ń 'i w bucl,r,,nku l.jrzędu *nrin'.v ()ra:I, na tab}icłcl,r i'n|Łlnlr*c;,jnyc}:

r'ł.. sr-r.lgcirva*'h i:nlcnnacji rr chi:rob.ie alkoholo*ej 'i nlr:zliwłrśc'ijej leczcn'i;ł.
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l.l. &.spierixtie dziilłali zwi;1złinych 7 promolĄ,anic*t adt.r.lrv*gl'l s{ylu r3rciit nił rzece tJzi**i i

lr":łcxlzir:Źy trx}prref łli"ganizolł,anii: np. k*nkursiiw wiedz3,' nir trmat a}k*hr:llr"r i i*nyclr

ś radk <i r,v rrz-iil *zni ai ąc.v ch.

12. Wspi:Ęrrlcił z- Kości*łęlTl w prt}pa.g$waniu frzeźrq,'*h *b},czajillv'

l3. Współdział;rrrie i rvspi:łprircir z Państw*wi1 Agencją Rozwiązyrvaniłr llroblęrnłiw

Alk*lr*1*wyclr ?PA]{.PA?. M.*zrrwieckim Cgn'::t}m |,olity'ki Sp*łł:*znej n'a r;e*cz

p*d*jxr*wa*ia inicjat}''lv dot.vcząoych *grłuriczan,ia d*słępntrś*i *lkoh*l* i przesŁrzegmiłr

aa *rrl {.} hri}trr ll łrp*j am'i ;l l l*'a},l* tr or.v.v xr i .

}4. lJrl*stępnia'*it* hali sporlowej eJla dei*ci. '*rłodzit:zy i d*rr:sl'y';h za *pł.atą sianr:wiącą

- j*ri"vni* zrvxlt kasr"Jrirv uz"v|k*wanir: _ e|la ró.tn'vclł grup c;rgenizrrją*'vc.lr x.l!ęci;r spelrl.clw*

i inne.ru*horł,.e'

0bsługa l.uili sportawej.

K an tvu t"l*cj a elzi itłal nośc i Purrktu K*n sul tac-v" j nsgo'

trIi,t ffcstancrtvienia końcrrwe

l' Zi:b*wiąruje się Woita {.in,lin'v clo slrłirłJłrn-ia lł.adzie {}nrin-v I',eonci:n cor*cznych

$i F::łl r"vn:łr1 -:tli e w.v k:łnania pro6 nnr n'

2- Za lidział rv p*si*dzenitl t.iminn*.j K.*misii R*zrł'iąxvwa:lia Probl*m*w Alkoh*|*w,5.ch

*$t.łl.i s i ę l't,-v ni-igroelee rri e w wysoko śc i :

tli2Ż2,*tł zł br*tlcl dla przewi.lclnicea*ego krwisji,

h/ 146.{}t} rJ ł:rxttt: illa czJonkćr,v k*lnisi'i'

3. l.:larnton*graln r:1**Zotvo*finansort'y realizac.ii. fimilrn.*li$ Pro$l:łu}1r| .Prłlilłrlrt"v}r:i i.

}łozniii1z;,'r';rrttia .I]rob}enli:rv ĄIkł:h.r.ilow"vch i I'jarkomnnii nił' rtlk 7"fil ? stannrvi

i:alacz,nik do finri*ncgo P:rrlgriłt.ltu Prcrf.ilakt;,ki i fl.clr.,wiąeywaniir I}robl*lnÓrv

A }.k o h* l ow.vc h rł raz- I}rzeciwdri ata"ll i łl Nerrko rnerni i n el ro k 2ł 1 :.
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Lp. Treść Kwota

Jednostka
lub osoba
realizacia Uwaqi

1. obsłuoa hali spońowei 21.600
Koordynator ds.
sportu

2.
Działa|ność punktu
konsultacvineqo 9.360Terapeuta

3. Dietv komisii 13.400księqowośÓ

4.
Szkolenia członków Komisji
Deleoacie 700 przewodniczaca

5 . Profi|aktvka w szkołach 6.940 szkołv

6.
Badanie przez biegtego wszycie
Esperalu 7.000wq Potrzeb

7. Zakuo materiałow i wvposazenia 21.000szkoły

Razem 80.000


