
UCHWAŁA NR XXVII/213/2021 

Rady Gminy Komańcza 

z dnia 28.01.2021 roku 

W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2021 ROK 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm), art. 41 ust. 2 i ust. 5 oraz art. 18 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2019 r. z poz. 2277              

z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U z 2020r. 

poz.2050) 

RADA GMINY W KOMAŃCZY postanawia co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Środki finansowe na realizację przyjętego Programu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Komańcza 

(-) 

mgr inż. Adam Pasiniewicz 
(Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXVII/213/2021 

Rady Gminy Komańcza 

z dnia 28.01. 2021roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WPROWADZENIE 

  

Podstawę prawną opracowania Programu stanowi ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym, 

ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny                        

Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 określają lokalną strategię  

w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających                     

z używania alkoholu i narkotyków. Gminny program wskazuje kierunki działań w obszarze profilaktyki                           

i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych. 

Działania, które zostały zawarte w programie skierowane są odpowiednio do stopnia zagrożenia,                       

co oznacza, że profilaktyka uzależnień prowadzona będzie na trzech poziomach: profilaktyki uniwersalnej, 

selektywnej oraz wskazującej. 

Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań 

ryzykownych (zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej) poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz 

wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń 

rozpowszechnionych, takich jak np. używanie  substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol),                                

czy przemoc. 

Profilaktyka selektywna ma na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie                           

podejmowania przez jednostkę zachowań ryzykownych. Cele te mogą być osiągane między innymi                     

poprzez ograniczanie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym  

i rówieśniczym, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, kształtowanie                                  

adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków, promocję postaw                                   

prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych  

z używaniem narkotyków przez dziecko. 

Profilaktyka wskazująca - to działania kierowane do jednostek, u których rozpoznano pierwsze 

objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających   z używania substancji 

psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi, czy społecznymi.  

Podstawą realizacji programu będzie współpraca instytucji działających  

w tym obszarze, które to w swojej ofercie posiadają wachlarz działań i oddziaływań                                  

profilaktycznych, kształtujących prozdrowotne postawy i wartości, szczególnie wśród dzieci                                                  

i młodzieży. Obecnie zasadnym jest kierowanie działań Programu do uczniów szkół  

na  terenie Gminy Komańcza poprzez wykorzystanie różnego rodzaju form działań profilaktycznych, 

mających  na  celu  kształtowanie  w  dzieciach  i  młodzieży  pozytywnego  obrazu  siebie, konstruktywnego 

spędzania wolnego czasu bez alkoholu i używek oraz radzenie sobie ze stresem, a także z negatywnymi 

emocjami. 

Finansową  podstawę  realizacji  Programu  stanowią  dochody  Gminy  pozyskane   

z  opłat za  wydane  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  zgodnie  z  art.182 ustawy                                            

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział I 

Cele Programu 

 

Nadrzędnym celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych                                

z alkoholem, substancjami psychoaktywnymi, przemocą a także zmniejszenie tych, które aktualnie występują 

oraz wspomaganie procesów ułatwiających mieszkańcom gminy radzenie sobie z trudnościami zagrażającymi 

ich prawidłowemu rozwojowi jak i funkcjonowaniu ich rodzin oraz ograniczenie podejmowania innych 

zachowań ryzykownych przez dzieci, młodzież i dorosłych. 

Cele szczegółowe Programu są zgodne z kierunkami działań określonymi w ustawie  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy                              

w rodzinie oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, uwzględniają cele operacyjne dotyczące profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia i obejmują:                     

  

1) przygotowywanie młodego pokolenia do zdrowego trzeźwego stylu życia oraz pozbawionego 

używania substancji psychoaktywnych, 

2) zmniejszenie skali nadużywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, ograniczenia ich 

negatywnych skutków, 

3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wczesną profilaktykę i edukację  

w zakresie uzależnień, 

4) pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych osobom pijącym alkohol, czy zażywających 

substancje psychoaktywne w sposób ryzykowny lub szkodliwy oraz członkom ich rodzin doznającym 

szkód z tego powodu, 

5) profilaktykę i edukację w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń uzależnieniami ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

6) wspieranie przedsięwzięć dotyczących spędzania wolnego czasu i propagowania zdrowego trybu życia 

wolnego od nałogów u młodych i dorosłych mieszkańców gminy Komańcza w celu ochrony przed 

marginalizacją społeczną i wykluczeniem społecznym, 

7) przeciwdziałanie przemocy domowej, 

8) ograniczanie dostępności do alkoholu i substancji psychoaktywnych szczególnie osób młodych, 

9) eliminowanie z rynku alkoholowego naruszeń prawa, które wynika z przepisów ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

10) reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych. 

 

 

Rozdział II 

Zadania i metody realizacji celów  

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021r.  ma na celu zamierzenie osiągnięcie celów zawartych w programie. Planuje się 

realizację następujących zadań: 

 

 

 

 

 



1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzależnionych                       

i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie: 

 

Lp. Metody realizacji Wskaźniki 

 

1 prowadzenie rozmów motywujących do dobrowolnego podjęcia 

leczenia odwykowego przez osoby uzależnione 

ilość rozmów 

przeprowadzonych  

2  finansowanie konsultacji lekarskich psychologa i psychiatry 

/opinie dla potrzeb sądowych/ osób objętych postępowaniem 

Gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 

ilość osób skierowanych na 

badanie przez biegłych, 

ilość wydanych opinii 

3  składanie wniosków  do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie 

obowiązku   poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym 

ilość złożonych wniosków 

do sądu 

 

 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej  

i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

 

Lp. Metody realizacji Wskaźniki 

 

1 prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup  ulotek, broszur i 

poradników 

ilość sztuk ulotek, 

ilość egzemplarzy prasowych 

2 organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, zagrożonych wykluczeniem społecznym 

ilość uczestniczących  

3 bieżące funkcjonowanie Ośrodków Kultury w tym bibliotek, 

gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

liczba prowadzonych świetlic 

ilość dzieci uczestniczących 

4 współpraca z Zespołem  Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie 

liczba wniosków złożonych do 

GKRPA przez zespół 

liczba grup roboczych w pracy 

których uczestniczył 

pełnomocnik 

5 współpraca z Policją ilość wniosków złożonych do 

GKRPA przez policję 

6 podnoszenie kompetencji  członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli, 

pracowników świetlic  

ilość szkoleń, kursów, spotkań 

7 współpraca z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz 

dyrektorami szkół w zakresie zapotrzebowania na działania 

profilaktyczne w szkołach  

ilość spotkań,  

ilość wniosków w tym 

rozpatrzonych pozytywnie 

8 organizowanie seminariów i konferencji w zakresie wdrażania 

systemu pomocy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 

ilość spotkań,  

ilość osób uczestniczących 

9 współpraca z ośrodkami zajmującymi się terapią/leczeniem 

odwykowym 

ilość osób, które podjęły 

terapię 

ilość osób, które terapie 

ukończyły 

 

 

 

 



3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, w szczególności dla dzieci  

i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 

i socjoterapeutycznych: 

 

Lp. Metody realizacji Wskaźniki 

 

1 organizowanie i finansowanie  na terenie szkół i innych 

placówek programów profilaktycznych dotyczących 

problematyki uzależnień, zwłaszcza programów 

uwzględniających w swoich działaniach 

szkolenia/warsztaty dla rodziców uczniów 

ilość warsztatów, programów,  

ilość uczniów objętych działaniami 

ilość rodziców objętych działaniami 

2 podnoszenie kompetencji  przedstawicieli instytucji 

działających w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania 

problemów  wynikających z używania alkoholu i 

substancji psychoaktywnych 

ilość 

sfinansowanych/dofinansowanych 

szkoleń, kursów 

3 udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach  o 

charakterze profilaktycznym   adresowanych do  różnych 

grup wiekowych, 

ilość kampanii 

4 zakup i rozprowadzanie różnego rodzaju materiałów 

informacyjno – edukacyjnych (książki, kasety, płyty 

DVD, broszury, ulotki, prenumerata czasopism, itp.) 

ilość materiałów 

5 upowszechnianie wiedzy na temat  szkód wynikających 

między innymi z picia alkoholu w ciąży,  prowadzenia 

pojazdów pod wpływem alkoholu 

ilość materiałów 

6 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, 

w tym także zajęć sportowych 

ilość zajęć, ilość dzieci 

uczestniczących 

7 organizowanie i wspieranie lokalnych  imprez 

profilaktycznych, przeglądów, wydarzeń                                     

o charakterze prozdrowotnym, rekreacyjno-sportowym 

ilość zajęć/ wydarzeń 

ilość osób uczestniczących 

8 Uczestniczenie w szkoleniach podnoszących kompetencje 

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

ilość szkoleń 

ilość osób uczestniczących 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii: 

 

Lp. Metody realizacji Wskaźniki 

 

1 zakup materiałów oraz sprzętu i urządzeń na potrzeby m.in. 

ośrodków kultury, bibliotek. 

ilość zakupionych 

urządzeń/sprzętów 

ilość materiałów 

2  wspieranie działań i działalności stowarzyszeń, i instytucji 

zajmujących się  przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

między innymi poprzez zabezpieczenie w programie  środków 

finansowych 

podpisanie umów na wsparcie 

realizacji działań po 

przeprowadzeniu konkursu 

 

 



5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15  

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed 

sądem w charakterze oskarżyciela publicznego  

 

Lp. Metody realizacji Wskaźniki 

 

1 podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do 

sprzedawców napojów alkoholowych 

ilość materiałów,  

ilość szkoleń  

liczba sprzedawców 

objętych działaniami 

2 prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych w celu wykrywania naruszeń ustawy 

ilość kontroli 

3 opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o 

zezwolenie na  sprzedaż napojów   alkoholowych 

ilość wniosków 

4 występowanie przed sądem w roli oskarżyciela posiłkowego, w 

przypadku zaistnienia takiej konieczności 

ilość spraw w sądzie 

 

 

6. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem     

i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób                                               

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego  

 

Lp. Metody realizacji Wskaźniki 

 

1 pomoc w formie rzeczowej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin ilość rodzin objętych 

pomocą  

2 sfinansowanie nagród finansowych Wójta Gminy dla uczniów z 

najuboższych rodzin 

ilość osób  

 

 

 

Rozdział III 

 

Przewidywane efekty realizacji Programu 

 

1) Podniesienie świadomości  mieszkańców Gminy Komańcza wobec skutków nadużywania napojów 

alkoholowych oraz zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży uczącej się w szkołach na terenie gminy Komańcza, 

2) Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności  w działania związane z ograniczeniem spożycia 

napojów alkoholowych oraz redukcję dostępności  i zapotrzebowania na substancje narkotyczne,  

3) Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

4) Zmniejszenie skali nadużywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, ograniczenia ich 

negatywnych skutków, 

5) Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach poprzez modyfikowanie stylu życia, wolnego 

od wszelkich używek szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 

6) Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat różnych form przemocy i faktu, że jest to przestępstwo, 

na które niema przyzwolenia we współczesnym świecie. 

 

 



Rozdział IV 

Zadania  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zasady wynagradzania 

jej członków 

 

1. Opiniowanie propozycji podejmowania działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

2. Merytoryczne wsparcie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie 
zgodności lokalizacji punktów sprzedaży oraz liczbą punktów sprzedaży. 

4. Opiniowanie wniosków od szkół, stowarzyszeń itp. o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 
działania profilaktyczne na rok kolejny. 

5. Podejmowanie czynności wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach określonych w ustawie. 

6. Coroczne opracowywanie  projektów: 

   a). Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

   b). Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

7. Przygotowanie  rocznych sprawozdań z realizacji gminnych programów. 

8. Prowadzenie postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu, w tym: 

   a). prowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych w kwestii ograniczenia spożycia napojów 
alkoholowych lub poddaniu się leczeniu odwykowemu. 

   b). kierowanie na badanie do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu 

   c). wnioskowanie do sądu o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku  poddania się leczeniu 
odwykowemu. 

 

Za udział w posiedzeniu GKRPA poszczególnym członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie                                   

w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłoszonego w Dzienniku Ustaw. 

Podstawą wypłaty jest podpisana lista obecności członków GKRPA. 

Za realizację zadań związanych z wyjazdami, członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów według 

obowiązujących przepisów. 

 

 

Rozdział V 

Realizatorzy Gminnego Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Zadania określone  w Programie będą realizowana przez Urząd Gminy Komańcza we współpracy                            

z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami, bibliotekami, drużyną harcerską, 

organizacjami pozarządowymi, placówkami i służbami, realizującymi zadania z zakresu profilaktyki                                 

i rozwiązywania problemów alkoholowych.   



W szkołach prowadzona jest profilaktyka uniwersalna, wdrażane są także programy wczesnej interwencji 

dla rodziców. Przy prowadzeniu działań profilaktycznych oraz interwencyjnych, 

szkoły współpracują  z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.  

Policja, Prokuratura oraz Sąd realizują zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych                           

w ramach swoich kompetencji.       

 

 

Rozdział VI 

Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi  

i Przeciwdziałania Narkomanii 

 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2021 roku jest finansowany ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Plan wydatków realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania                                  

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Komańcza  

na 2021,  rok wynosi 65 000,00 zł, w tym: 

1) na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60 000,00 zł. 

2) na przeciwdziałanie narkomanii – 5 000,00 zł. 

 

 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 
Plan: 60 000,00 zł 
 

I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania  
problemów alkoholowych, w  szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych  
zajęć sportowych i rekreacyjnych, wyróżnienia. Współpraca ze Stowarzyszeniami, Drużyną Harcerską  

itp. -  44 000,00 zł 
 

L.p. Wnioskodawca 
 

Założenia Kwota 

1. Ośrodek Kultury w 
Szczawnem 

„Bliżej siebie, dalej od używek”. 
Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia 
Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków 
Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi: 
- spotkania z psychologiem, policjantem, 
funkcjonariuszem służby więziennej, 
- zakup gadżetów promujących walkę z 
uzależnieniami, 
- zakup produktów spożywczych jako 
poczęstunek dla uczestników. 
 

2 000,00 zł 
 
 

3.  
 

Rzepedzki Ośrodek Kultury „Młodość bez uzależnień”: 
- organizacja montażu słowno – muzycznego 
przygotowanego pod kątem profilaktyki i 
uzależnień. Połączenie opowieści, dialogu z 
muzyką. Montaż prowadzony przez Jacka 
Dewódzkiego (wieloletni wokalista zespołu 
Dżem). 
 

2 000,00 zł 



4. Koło Gospodyń Wiejskich w 
Czystogarbie 

Integracja lokalnej społeczności. 
Piknik rodzinny formą spędzenia wolnego 
czasu, wzmocnienie więzi rodzic – dziecko: 
- promocja zdrowego stylu życia, zajęcia 
kulinarne (zakup artykułów spożywczych) 
pobudzające aspiracje poznawcze i twórcze 
odbiorców projektu, 
- gry i zabawy dla dzieci z nagrodami (zakup 
nagród              i gadżetów pamiątkowych). 
 

2 000,00 zł 

5. Biblioteka Publiczna                               
w Komańczy 

- powiększenie zbirów bibliotecznych o 
tematyce profilaktycznej, 
- organizacja konkursu plastycznego „Żyjmy 
zdrowo-nie ulegając nałogom”–zakup nagród 
dla uczestników. 
 

1 000,00 zł 
 

6. 
 

Biblioteka Publiczna w 
Rzepedzi 

- zakup zabawek interaktywnych, klocków 
piankowych i materiałów – prowadzenie zajęć z 
dziećmi. 
Spotkania seniorów – „Rozwijanie pasji należy 
się każdemu”. 
 

1 000,00 zł 

7. 26 Drużyna Harcerska 
Komańcza 

Dofinansowanie działalności 26 Drużyny 
Harcerskiej   z Komańczy: 
- opłacenie składki członkowskiej harcerzy 
pochodzących z rodzin patologicznych, 
- pokrycie kosztów biwaku, 
- zakup naszywek harcerskich za zdobywane 
sprawności. 
 

1 000,00 zł 

8. Publiczna SP w Nowym 
Łupkowie 

- wyjazdy na basen. 4 000,00 zł 
 

10. Towarzystwo Pomocy im. 
Św. Brata Alberta w Wisłoku 
Wielkim 

Spotkania międzypokoleniowe: 
- „Dzień rodziny” przygotowanie przez dzieci 
części artystycznej – wzmocnienie więzi 
rodzinnych, zakup upominków, 
- „Ognisko patriotyzmu” formą spędzenia 
wolnego czasy przez dzieci i młodzież, 
- spotkania rodzin ze sztuką – wyjazd do teatru. 
 

4 000,00 zł 

12. Szkoła Podstawowa w 
Rzepedzi 

„Szkoła bezpieczna od nałogów i uzależnień”: 
- zajęcia pozalekcyjne „Przegląd kolęd i 
pastorałek”, 
- warsztaty i spektakle profilaktyczne dla dzieci 
i młodzieży, 
- konkursy i kampanie profilaktyczne – „STOP 
nałogom”, 
- aktywne spędzenie wolnego czasu dla rodzin 
„Piknik rodzinny „Nad Osławą”. 
 

5 000,00 zł 
 

13. Oddział przedszkolny przy 
szkole Podstawowej w 
Rzepedzi. 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK 
„Miłość i przyjaźń wzmacniają poczucie 
bezpieczeństwa”: 

5 000,00 zł 
 



- zakup materiałów biurowych, gier i pomocy 
dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia 
zajęć wzmacniających poczucie bezpieczeństwa, 
poczucia własnej wartości, szukania wsparcia w 
sytuacjach trudnych a to wszystko poprzez 
aktywną i kreatywną zabawę, 
- zakup artykułów spożywczych – ognisko 
integracyjne z okazji Dnia Dziecka. 

14. Szkoła Podstawowa  im. 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Komańczy 

Sekcja Karate: 
- organizacja zajęć sekcji karate dla dzieci z 
terenu gminy Komańcza formą spędzenia 
wolnego czasu. 
 

6 000,00 zł 
 

15. Szkoła Podstawowa im. 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 
w Komańczy 

Organizacja wycieczek integracyjnych, spektakli 
i spotkań profilaktycznych. 

5 000,00 zł 
 

16. Szkoła Podstawowa im. 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 
w Komańczy 

Organizacja konkursów i zawodów 
sportowych, rozwijanie pasji, zainteresowań i 
zdolności. 
 

1 500,00 zł 

17. Stowarzyszenie Społeczno – 
Kulturalne na rzecz rozwoju 
wsi Szczawne i Kulaszne 

„Z przyrodą w zgodzie żyj”  
– zajęcia edukacyjno-aktywizujące dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych z rodzin patologicznych, 
osób współuzależnionych. 
Promowanie zdrowego stylu życia, poszerzenie 
wiedzy na temat walorów przyrodniczych 
Gminy Komańcza. 

2 000,00 zł 
 

19. Inne działania związane z 
zapobieganiem 
alkoholizmowi i narkomanii. 

 2 500,00 zł 

RAZEM:  
 

 44 000,00 zł 

 
 
II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej        

i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą  rodzinie  - 16 000,00 zł 
L.p. 

 
Działanie Kwota 

1. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych                         

6 580,00 zł 

2. Szkolenia i delegacje dla członków komisji 
 

1 000,00 zł 

3. Opłata kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie 
uzależnienia 
 

4 000,00 zł 

4. Nagrody rzeczowe dla najzdolniejszych uczniów posiadających średnią 
od 5.0           w zwyż, kończących edukację w szkołach podstawowych na 
terenie Gminy Komańcza z rodzin zagrożonych patologią społeczną 

4 420,00 zł 

  
RAZEM: 

 
16 000,00 zł 

 



Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

Plan: 5 000,00 zł 

I. Wydatki na zadania przyjęte w powyższym programie ustalono na kwotę: 5 000,00 zł na prowadzenie 

działań związanych z przeciwdziałaniem zjawiska alkoholizmu i narkomanii w szkołach:  

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy                                   - 1 500,00 zł 

2. Szkoła Podstawowa w Rzepedzi                                                                                            - 1 500,00 zł 

3. Publiczna SP w Nowym Łupkowie                                                                                                     - 1 000,00 zł 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Wisłoku Wielkim                                  - 1 000,00 zł 
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