
UCHWAŁA NR XVIII/220/20
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 
poz. 506 ze zm.) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2020r., poz. 2277 ze zm.) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019r., poz. 852 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020 - stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

2. Realizatorem programu, o którym mowa w ust. 1 jest Urząd Miejski w Bierutowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Przwodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka-Przybyłek
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Załącznik do Uchwały Nr  XVIII/220/20 z dnia 30 stycznia 2020 r       

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA 
I GMINY BIERUTÓW na rok 2020.

      I.   WSTĘP
Spośród różnych problemów społecznych te związane z alkoholizmem, narkomanią, 

środkami psychoaktywnymi i przemocą są jednym z najtrudniejszych do rozwiązania. 
Wynika to z kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby 
uzależnione, ale i całe społeczeństwo. Nadużywanie alkoholu i zażywanie narkotyków 
powoduje wiele szkód społecznych takich jak: zakłócanie bezpieczeństwa publicznego, 
przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu 
i zażywaniem narkotyków należą do zadań własnych gminy. Zadanie to realizowane jest 
poprzez coroczny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii powinna przyczynić się do ograniczania dostępności
 i spożycia napojów alkoholowych, zażywania substancji psychoaktywnych, działania na 
rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu 
i zażywania narkotyków.

Alkoholizm, czy narkomania to choroby, które rozwijają się niepostrzeżenie latami. 
Nadużywanie substancji psychoaktywnych ma szczególne znaczenie z powodu istotnego 
wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne, a konsekwencje ich nadużywania dotyczą nie tylko 
zażywających szkodliwie substancje, czy uzależnionych od nich, ale także całej populacji.

II.  PODSTAWA PRAWNA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
 I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Samorządy lokalne otrzymały stosowne kompetencje oraz środki finansowe, niezbędne 
do realizacji działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Gmina 
ma za zadanie podejmować działania minimalizujące i zapobiegające alkoholizmowi
 i narkomanii w stosunku do społeczności lokalnej.

Podstawa prawną uchwalenia przez Radę Miejską w Bierutowie niniejszego Programu są:

- art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.),

- art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2019 
r., poz. 852 ze zm.),

Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, zarówno 
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi jak i zadania z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii, realizowane są w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-
2020.
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Program kontynuuje działania z lat ubiegłych, zgodnie z założeniami oraz wytycznymi 
zawartymi w rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

    III.   FINANSOWANIE PROGRAMU

Realizacja przedstawionego „Gminnego Programu[…]” będzie finansowana z wpływów
 uzyskanych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, których przewidziana 
wysokość  na realizację programu w 2020 roku wynosi 164.432 zł. 

     IV.   DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE

W Gminie Bierutów została przeprowadzona w 2018 r. diagnoza problemów społecznych
 na terenie Miasta i Gminy Bierutów wśród dzieci i młodzieży szkolnej (uczniowie szkół 
podstawowych oraz młodzieży szkolnej), dorosłych mieszkańców oraz sprzedawców 
z punktów sprzedaży alkoholu. Badania prowadzili specjaliści z Krajowego Ośrodka 
Kształcenia Administracji z Krakowa.

 Przeprowadzona diagnoza problemów społecznych na terenie Miasta i Gminy
Bierutów wskazuje, że należy położyć nacisk na działania profilaktyczne z obszaru 
uzależnień, uświadomienia zagrożeń płynących z uzależnień, asertywności, poprawy 
komunikacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy, które powinny mieć 
charakter długofalowy i wielostronny. Działania profilaktyczne nie powinny się ograniczać do 
środowiska szkoły – uczniów, rodziców i opiekunów, ponieważ przyniosą wtedy znacznie 
mniejsze efekty. Zdecydowanie korzystnym działaniem jest edukowanie mieszkańców 
poprzez akcje ulotkowe.
   Uczniowie deklarowali, że po raz pierwszy spróbowali alkoholu podczas uroczystości 
rodzinnej (32% chłopców oraz 42% dziewcząt), pod nieobecność rodziców spożywało 
alkohol (11% dziewczynek i 9% chłopców). Miejsca, w których uczniowie spożywają 
najmniej alkoholu, to dyskoteka oraz wycieczka szkolna.
     Badając problem narkotykowy z perspektywy uczniów 87% chłopców i 97% dziewczynek 
nigdy nie próbowało substancji psychoaktywnych. Niepokojący jest fakt, iż pomimo dużego 
procentu osób, które nie miały styczności z narkotykami, istnieje jednak niewielka ilość 
uczniów, którzy ten kontakt mieli.
       Biorąc pod uwagę problem przemocy to uczniowie wskazali, iż istnieje zjawisko 
przemocy wobec chłopców, koledzy ze szkoły (46%), a także znajomi (23%). Wobec 
dziewczynek koledzy ze szkoły (36%)  i znajomi (18%).     

 V. REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA 
NARKOMANII

Realizując dyspozycję art.41 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi i art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, realizatorem Programu 
jest Urząd Miejski w Bierutowie. W ramach realizacji Programu Gmina powinna 
współpracować z następującymi podmiotami:
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1) Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Bierutowie,
2) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bierutowie,
4) Sądem Rejonowym w Oleśnicy,
5) Policją w Bierutowie,
6) szkołami znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Bierutów,
7) Specjalistyczną Poradnią Rodzinną przy Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Najświętszej
     Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy,
8) podmiotami leczniczymi,
9) Kościołem Katolickim,
10) organizacjami pozarządowymi.

   VI.   CELE I ZADANIA PROGRAMU

   CEL 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
Zadania:

1) finansowanie dyżuru w punkcie konsultacyjnym;
2) informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach ambulatoryjnych 

i ośrodkach terapeutycznych;
3) pomoc osobom uzależnionym w szybkim podjęciu leczenia (kierowanie do podjęcia 

leczenia, edukacja, wspieranie psychiczne, porady prawne, praca socjalna);
4) wnioskowanie o leczenie przymusowe na podstawie zgromadzonej dokumentacji, 

danych z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Prokuratury. 
5)  finansowanie i współpraca w zakresie zwiększenia dostępu do bezpłatnej specjalistycznej
      pomocy   terapeutycznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów  dotyczącej terapii 
      indywidualnej      i grupowej w zakresie uzależnienia, współuzależnienia, DDA, przemocy,
6)  wspieranie działań organizacji pozarządowych, osób fizycznych, Kościoła Katolickiego i innych

            związków wyznaniowych szerzących idee życia bez nałogów poprzez dofinansowanie
            warsztatów,  pogadanek, prelekcji, spotkań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom

         i kształtowania zdrowych nawyków.

CEL 2.
Zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień 

od alkoholu i narkotyków pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie.

Zadania:
 1) organizowanie i  finansowanie przedsięwzięć  i  działań związanych ze świadczeniem
     specjalistycznej pomocy dla rodzin, w których występują problemy uzależnień od
     alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, współuzależnienia, DDA oraz
     przemocy w rodzinie (grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, porady prawne,
     indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. pomocy osobom dorosłym doświadczającym
     przemocy, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy, indywidualne 
     konsultacje ze specjalistą ds. pomocy dzieciom i młodzieży doświadczającym przemocy 
     oraz sprawiającym problemy wychowawcze, działania korekcyjno-edukacyjne dla
     sprawców przemocy w rodzinie),
2)  finansowanie i dofinansowanie spotkań integracyjnych oraz utworzenia alternatywnych
     form spędzania wolnego czasu dla społeczności lokalnej z rodzin zagrożonych
     uzależnieniami, uzależnionych,

Id: AFE99C51-0707-4933-A350-96DC66BDBD23. Podpisany Strona 3



3)  zapewnienie pierwszego kontaktu osobom i rodzinom, w których występują problemy
      uzależnień od alkoholu i narkotyków,
4)  prowadzenie indywidualnych działań informacyjnych skierowanych do osób
     współuzależnionych, DDA, doświadczających przemocy  o możliwościach uzyskania
     wsparcia na terenie Miasta i Gminy Bierutów i najbliżej położonych specjalistycznych
     placówkach poprzez zamieszczanie informacji na stronach Urzędu Miejskiego w
     Bierutowie,
5) zapewnienie dostępu do bezpłatnej specjalistycznej pomocy psychologiczno-doradczej,
     terapeutycznej w zakresie uzależnienia, współuzależnienia, DDA, przemocy dla
     mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów,
6)  prowadzenie dyżurów  w punkcie konsultacyjnym,
7)  współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
     Policją, MGOPS, szkołami, służbą zdrowia w zakresie działań związanych z przemocą 
     w rodzinie.

CEL 3.
 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży.

Zadania;
1) prowadzenie skierowanych do dzieci i młodzieży działań profilaktyki uniwersalnej
     w strategiach edukacyjnych i działaniach alternatywnych, w tym przeprowadzanie 
     na terenie szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych programów i spektakli
     profilaktycznych, prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych dla dzieci
     i młodzieży, tworzenie możliwości spędzania wolnego czasu w sposób konstruktywny
     i pomagający rozwijać pozytywne postawy, system wartości,

    2) organizowanie i pokrywanie kosztów działań promujących wśród dzieci i młodzieży, mody
         na życie wolne od uzależnień, przemocy i agresji,
    3) organizowanie i dofinansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym, 
    4) organizowanie i finansowanie szkoleń uprawniających nauczycieli do realizacji w szkołach
        rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu uzależnień od substancji
        psychoaktywnych, innych uzależnień, przemocy, agresji, poprawnej komunikacji,
    5) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców poprzez organizowanie
        i finansowanie warsztatów umiejętności wychowawczych profilaktycznych o tematyce
        profilaktyki uzależnień i działań które mają na celu wzmacnianie roli rodziców,
    6) organizacja imprez sportowych, kulturalno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
    7) organizacja imprez kulturalnych, sportowych, profilaktycznych dla osób starszych,
   8) włączanie się w ogólnopolskie społeczne kampanie edukacyjne oraz zakup i dystrybucja
        pism, ulotek, broszurek i plakatów związanych z tematyką uzależnień, rozwiązywaniem
        problemów uzależnień, przemocy.

CEL 4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

Zadania:
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1) wspieranie materialne i organizacyjne podmiotów i organizacji zajmujących się 
problematyką profilaktyki alkoholowej i narkomanii oraz zapobiegania przemocy 
domowej;

2) wspomaganie grup samopomocowych, organizacji społecznych, sportowych, 
kościelnych, szkolnych, propagujących w swoich programach profilaktykę 
alkoholową i narkomanii;

3) włączanie instytucji i organizacji w realizację Gminnego Programu Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

4) współpraca z Komisariatem Policji w Bierutowie mającą na celu zapobieganie 
naruszaniu porządku publicznego powodowanego przez osoby pod wpływem 
alkoholu, substancji psychoaktywnych:

5)  zlecenie w trybie konkursu lub pozakonkursowym organizacjom pozarządowym
       organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy
       Bierutów w szczególności pochodzących z rodzin, w których ma miejsce uzależnienie
       od alkoholu, substancji psychoaktywnych.

CEL 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹  

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zapewnienie 
działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania:
1) występowanie w postępowaniach sądowych w charakterze oskarżyciela publicznego;
2) prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariat Policji w Bierutowie w 
zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych;

3) kształtowanie właściwych postaw reagowania w sytuacji sprzedaży alkoholu 
nietrzeźwym, nieletnim i pod zastaw poprzez m.in. organizację szkoleń dla 
przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi;

4) rozpatrywanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wpływających wniosków dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;

5) zapraszanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób 
uzależnionych od alkoholu w celu motywowania ich do podjęcia leczenia 
w placówkach lecznictwa odwykowego;

6) kierowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób, 
co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych 
w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu 
lecznictwa odwykowego oraz opłacania kosztów wydania opinii;

7) przygotowanie praz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wniosków do sądu o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego.

CEL 6. 
Zwiększenie kwalifikacji grup zawodowych pracujących z rodziną i na rzecz rodziny, 

w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy.

Zadania:
1) podnoszenie kompetencji osób wchodzących w skład Gminnej Komisji 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w przypadku szkoleń wyjazdowych i 
udziału w konferencjach, seminariach itp. zwrot kosztów dojazdu),  oraz 
pracowników z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie,

2) dofinansowanie i finansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej placówek  
oświatowych z tematyki uzależnień, przemocy, pracy z dziećmi z rodzin 
uzależnionych, realizacji w klasach rekomendowanych programów 
profilaktycznych.

VII .GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Podmiotem, mającym istotne znaczenie dla realizacji Programu jest Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie  z art.41 ust. 3 Komisja jest powoływana 
przez Burmistrza Bierutowa. Do zadań Komisji należy w szczególności inicjowanie 
następujących działań:

1) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
    alkoholu,
2) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej

 i  prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży,  w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 
i rekreacyjnych, 

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

5) podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego,

6) kontynuowanie czynności zmierzające do dobrowolnego poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego przez mieszkańców gminy,

7) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych 
oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu przestrzeganie zakazu 
sprzedaży alkoholu i papierosów osobom poniżej 18 roku życia.

VIII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 
ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1.Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagradzani
 są ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów.
2.  Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagradza 
się za udział w posiedzeniu komisji.
3.  Wynagrodzenie za każdy udział w posiedzeniu komisji wynosi :

      1) dla przewodniczącego komisji 15% najniższego wynagrodzenia, 
2) dla członków komisji 10 % najniższego wynagrodzenia.

4.  Przez minimalne wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie ogłoszone przez Prezesa 
Rady Ministrów w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11września 2018 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.(Dz. U. z 2019 r. poz. 1778).

4.  Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności podpisanej przez
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 przewodniczącego lub sekretarza komisji.

IX.    PRZEWIDYWANE REZULTATY REALIZACJI PROGRAMU.

Program przewiduje osiągnięcie następujących rezultatów:
1) objęcie jak największej liczby dzieci i młodzieży szkolnej działaniami o charakterze profilaktycznym,
2) wzmocnienie umiejętności i kompetencji rodziców w procesie wychowawczym,
3) podwyższenie kompetencji pracowników służb zobowiązanych do pomocy osobom doświadczającym 

przemocy, mających problemy związane z uzależnieniem,
4) dostarczenie informacji mieszkańcom Miasta i Gminy Bierutów na temat oferty pomocy z zakresu 

uzależnień i przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Bierutów,
5) zapewnienie wsparcia specjalistycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów w punkcie 

konsultacyjnym,
6) zorganizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
7) wzmocnienie postaw abstynenckich sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu w rodzinie i w 

społeczeństwie.

X.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 oraz Przeciwdziałania Narkomanii nie rozwiąże wszystkich problemów dotyczących uzależnień. 
Jednakże założeniem Programu jest w jak największym stopniu ograniczenie zjawiska uzależnień i 
skutków wynikających z uzależnień.
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UZASADNIENIE

Celem głównym Gminnego Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym

szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych

substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych

zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów

alkoholowych, a także integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych

gmin. Natomiast realizacja zadań, o których mowa wyżej jest prowadzona na podstawie Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

stanowiący część strategi i rozwiązywania problemów społecznych, uchwalonego przez Radę Miejską ( art.

4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Główną zmianą niniejszego programu w stosunku do roku poprzedniego jest zmiana wysokości

środków przeznaczonych na realizację programu.

Wysokość ta na grudzień 2019 r. wyniosła 169.191.01 zł., a obecnie na dzień uchwalenia programu wynosi

164.432 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka-Przybyłek
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