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UCHWAŁA NR LV/426/2014
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/341/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2014
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2013.594,
Dz. U. 2013.645, Dz. U. 2013.1318, Dz. U. 2014.379, Dz. U.2014.1072/ oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. 2012.1356,
Dz. U. 2012.405, Dz. U. 2013.1563, M.P.2014.145, Dz. U. 2014.1188/ oraz art. 10 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. 2012 .124 j. t., Dz. U. 2011.117.678/ oraz
art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /
Dz. U. 2005.180.1493, Dz. U. 2010.28.146, Dz. U. 2009.206.1589, Dz. U. 2010.125.842, Dz. U. 2011.149.887/
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIII/341/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2014 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały rozdziału V punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci
i młodzieży.
Na pytanie, kiedy w przypadku konsumpcji alkoholu przez młodzież możemy mówić o nadużywaniu,
odpowiedź brzmi: ZAWSZE. Alkohol jest dla ludzi, ale dla ludzi zdrowych i dorosłych. Jerzy Malibruda
w broszurze pt. „Tajemnice ETOH” pisze: „Zdaniem lekarzy i psychologów istnieją bardzo poważne
uzasadnienia do tych ograniczeń. Nawet niewielkie ilości alkoholu, niegroźne dla dorosłych, mogą uszkodzić
procesy rozwojowe dzieci i młodzieży. Dotyczy to nie tylko rozwoju biologicznego, ale również procesów
związanych z uczeniem się i zapamiętywaniem oraz rozwojem uczuciowym. Gdy człowiek ma kilkanaście lat
budują się fundamenty jego umysłu i osobowości. Metaforycznie można powiedzieć, że alkohol wypłukuje
cement z tych fundamentów. W młodości powstaje podstawowa mapa orientacyjna dla dalszej drogi życia –
oszołomienie alkoholem dostarcza fałszywych informacji i drogowskazów. Jest to czas, gdy człowiek odkrywa
różne barwy uczuć– alkohol zamazuje różnorodność i bogactwo tęczy autentycznych przeżyć.Młody człowiek
uczy się wiązać swoje przyjemne stany z alkoholem, a nie z konkretnymi wydarzeniami życiowymi i w ten
sposób oddala się od rzeczywistości. Młodzi ludzie zamiast odkrywać prawdę o sobie i życiu w naturalnych
i autentycznych doświadczeniach osobistych uczą się pośpiesznego i złudnego manipulowania własnymi
uczuciami i umysłem”.” Zadanie to będzie realizowane w szczególności poprzez:
a) realizację szkolnych programów profilaktycznych (warsztaty, spektakle, pogadanki, prelekcje, programy
profilaktyczne) we wszystkich szkołach,
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b) całoroczna działalność Punktu Konsultacyjnego w Górnie ( zakup publikacji, książek, ulotek ),
organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych w miejscowości Radlin, Krajno, Wola Jachowa oraz
Leszczyny w ramach których odbędą się: festyny, pikniki oraz imprezy integracyjne dla całej społeczności
lokalnej, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno – sportowych, teatralnych, kulturowych
(wynagrodzenie dla prowadzących zgodnie z umową - zlecenie) oraz zakupy na realizację zajęć, zakup
nagród dla uczestników zajęć świetlicowych,
c) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami z zagadnień profilaktyki
uzależnień,
d) organizowanie turniei, rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych, organizacja
wyjazdu dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicy środowiskowo – profilaktycznej przy ZS w Woli
Jachowej, zakup art. biurowych oraz gier planszowych i edukacyjnych dla dzieci biorących udział
w zajęciach świetlicowych w GOK w Krajnie,
e) koszty wynajęcia hali sportowej dla młodzieży w Mąchocicach Scholasterii, organizacja dwóch koncertów
profilaktycznych w gimnazjach, przystąpienie do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
f) zakup miasteczka ruchu drogowego dla dzieci w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
g) realizacja spektakli profilaktycznych dla rodziców pod czas wywiadówek szkolnych, zakup artykułów
odblaskowych dla dzieci i młodzieży, pozostałe wydatki wynikające z realizacji Gminnego Programu. Koszt
zadania 3 wynosi: 68.063zł.”
§ 3. W Uchwale Nr XLIII/341/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2014 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały rozdziału V punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„6. Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie to będzie
realizowane w szczególności poprzez:
a) realizacja „Programu” oraz funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (zakup art. biurowych, promocyjnych, szkolenia, delegacje, opłata za telefon oraz
opłaty za usługi pocztowe, zakup niszczarki), zakup alkomatu,
b) inicjowanie i koordynowanie działań zawartych w gminnym „Programie”, przyjmowanie wniosków
o przymusowe leczenie i uruchomienie procedury z tym związanej aż do złożenia wniosku w Sądzie
Rodzinnym, współpraca z biegłymi – w sprawie przeprowadzenia badań i wydania opinii wobec osób
skierowanych do Komisji (zgodnie z umową - zlecenie oraz postanowieniami Sądu), kontrola
punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy,
c) odbywanie posiedzeń (członkowi GKRPA za udział w posiedzeniu przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 80 zł brutto natomiast wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komisji wynosi
130 zł brutto. Podstawą do naliczania wynagrodzenia jest lista uczestnictwa w posiedzeniu Komisji.
Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu wypłacane jest na podstawie listy wypłat):
1. spisywanie protokołów z odbytych rozmów przyjmowanie sprawozdań z realizacji programów
profilaktycznych wypełnianie ankiet dla pełnomocnika wojewódzkiego i przesyłanie informacji dla
organizacji rządowych współpraca z placówkami terapii uzależnienia (szkolenia, realizacja programów,
kierowanie na leczenie) współpraca z dyrektorami szkół, pedagogami, nauczycielami, współpraca
z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowywanie sprawozdań z działalności
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt zadania 6 wynosi: 38.100,00zł.”.
§ 4. W Uchwale Nr XLIII/341/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2014 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały rozdział VI otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„VI. Finansowanie zadań. Łączny koszt wydatków z działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 –
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 193.463,00zł. oraz wydatków z działu 851 – Zwalczanie
narkomanii, rozdz. 85153 wynosi 3.000,00zł. co łącznie daje kwotę 196.463,00zł.. Środki te pochodzą
z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”.”.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górno.
§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący Rady
Gminy Górno
Władysław Kowalczyk

