
Uchwała nr XIX/179/2012       

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 26 kwietnia 2012r. 

 

w sprawie Gminnego  programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii. 
 

 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, zm: Dz.U. z 2002r: Nr 23, poz. 220; Nr 62,  

poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 53, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r: Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568,  

z 2004r: Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203 i Nr 167, poz.1759;  z 2005: Nr 172, poz.1441 i Nr 175,poz.145;  

z 2006r: Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337;  z 2007r. Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r: Nr 180, 

poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r: Nr 52,poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r:  Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r: Nr 21,poz. 113, Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149,poz 888, i Nr 217, 

poz.1281) oraz art. 4I ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473, zm: Dz.U. Nr115, 

poz.793; Nr 176, poz.1238; z 2008r. Nr 227, poz.1505; z 2009r: Nr 18, poz.97, Nr 144 poz.1175; z 2010r: Nr 47, 

poz.278, Nr 127, poz.857; z 2011r. Nr 120,poz.690, Nr 106, poz. 622 i Nr 112,poz. 654) oraz art.10 ust. 3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. Nr 23,poz.12) 

Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2012, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przyjmuje się Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2012, 

stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Programy wymienione w paragrafach 1 i 2 ustanawia się jako części Gminnej 

Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2005-2015, przyjętej Uchwałą 

Nr XXIV/236/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lutego 2005r.  

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i Polityki  Społecznej na 

lata 2005 - 2015 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        

 

 



  Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/179/2012 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2012r. 

                           

 

GMINNY   PROGRAM 

PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH 

na rok 2012. 

Wstęp – postanowienia ogólne 

W celu wykonania zadań Gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwanej dalej ustawą Rada Gminy 

Dobrzeń Wielki przyjmuje Gminny program profilaktyki i pozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2012, zwany dalej Programem.  

W Programie uwzględnione zostały wnioski wynikające z badań przeprowadzonych  

w  2010r. w ramach Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, zwanej dalej 

Diagnozą1.  

Jednym z ważniejszych ustaleń wynikającym z Diagnozy jest konieczność 

ukierunkowania działań profilaktycznych gminy na pogłębienia świadomości  

o szkodliwości spożywania alkoholu w każdej postaci (obalenie stereotypów  

o mniejszej szkodliwości piwa) oraz o podstawowych obszarach szkód jakie niesie za 

sobą nadużywania alkoholu. 

Do szkód tych należy zaliczyć w szczególności: 

� zdrowotną degradację pijących (alkohol uważany jest za jeden z ważniejszych 

czynników zwiększających ryzyko przedwczesnego zgonu, szczególnie wśród 

mężczyzn); 

� daleko idące szkody społeczne (w tym: przestępstwa, wypadki drogowe, przemoc, 

rozpad rodziny); 

� szkody ekonomiczne. 

Poziom nadużywania alkoholu jest niepokojący szczególnie w przypadku  młodzieży. 

Według danych PARPA2 92% uczniów III klas gimnazjum i ponad 96% uczniów klas 

szkół średnich przyznaje się do picia napojów alkoholowych. Według ustaleń 

Diagnozy w gminie Dobrzeń Wielki wskaźnik ten kształtuje się odpowiednio na 

                                                           
1 Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - Dobrzeń Wielki 2010 została sporządzona na zlecenie Wójta Gminy 

Dobrzeń Wielki przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych zs. w Warszawie ( Pałacu Kultury i Nauki). 
2 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 



poziomie  50% i 65%. W większości młodzi piją alkohol okazjonalnie (80%) ale  

ok. 6% deklaruje picie alkoholu częściej niż raz w tygodniu. 

Profilaktyka alkoholowa powinna się koncentrować w szczególności na ludziach 

młodych , aby deklarowane okazjonalne spożywanie alkoholu nie przekształciło się 

w systematyczne używanie. W przypadku młodych ludzi każda ilość spożytego 

alkoholu jest jego nadużywaniem stąd też konieczna jest poprawa kompetencji 

młodych ludzi w zakresie właściwych postaw wobec alkoholu. 

 

Rada Gminy postanawia wspierać w szczególności realizowanie projektów  

i programów profilaktycznych, których pomysłodawcami, uczestnikami i odbiorcami 

są same dzieci i młodzież. Takie projekty dają szansę na większą skuteczność  

i efektywność, ze względu na wyższy poziom ich wiarygodności dla młodego 

człowieka.  

 

Wspierane będą działania,  które  dają dzieciom, młodzieży i ich rodzinom 

możliwość wzmocnienia łączących je  więzi poprzez wspólne spędzanie wolnego 

czasu (festyny rodzinne , współzawodnictwa, konkursy etc), w czasie których młodzi 

ludzie poprzez sport, rekreację i  zabawę przyswajają sobie właściwe wzorce postaw 

wobec alkoholu i innych uzależnień.  

 

Rada Gminy uznaje, że wśród wielu zadań zapisanych w Programie, szczególny 

nacisk organizacyjny i finansowy należy położyć na prowadzenie różnych form zajęć 

dla dzieci i młodzieży, w tym popołudniowych zajęć w dni robocze (z wykorzystaniem 

bazy lokalowej szkół, przedszkoli, GOK i świetlic wiejskich),  na organizowanie czasu 

w dni wolne od pracy i nauki, jak również na  organizowanie wypoczynku w okresie 

ferii letnich i zimowych.  

W tym celu wspierane będą wszelkie działania osób fizycznych, jednostek, 

organizacji i innych podmiotów, zmierzające do propagowania wśród mieszkańców 

gminy, a w szczególności młodego pokolenia, stylu życia wolnego od uzależnień.  

 

I. Działania   informacyjno – edukacyjne  

1. Realizacja  projektów i programów oraz innych form zajęć  edukacyjno – 

profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, w tym zakup  drobnych elementów 

wyposażenia i pomocy naukowych, niezbędnych do prowadzenie tych zajęć.  

Priorytetowo traktowane będą projekty i programy profilaktyczne, których 

twórcami, uczestnikami i odbiorcami są same dzieci i młodzież. Wyboru tematyki 



zajęć dokonają  dyrektorzy szkół i przedszkoli  w porozumieniu z pedagogami 

szkolnymi i psychologami oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

2. Propagowanie i dofinansowanie organizowanych przez jednostki gminne i inne 

podmioty  zajęć rekreacyjno – sportowych, edukacyjnych i świetlicowo – 

opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem tych zajęć, w których mają 

możliwość uczestniczenia  dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych chorobą 

alkoholową.  

3. Wspieranie  organizowanych w szkołach, przedszkolach, Gminnym Ośrodku 

Kultury i innych jednostkach konkursów (plastycznych, artystycznych  

i literackich) o tematyce profilaktyki uzależnień. Zachęcanie do udziału w tych    

konkursach poprzez zakupienie nagród dla ich uczestników i zwycięzców. 

4. Udzielanie pomocy, w tym finansowej,  przy organizowaniu w gminie rodzinnych 

imprez sportowych, rekreacyjnych i innych, propagujących zdrowy, wolny od 

uzależnień tryb życia. Dofinansowanie odbywa się na wniosek organizatora  

a jego przyznanie może zostać uwarunkowane poprzez zobowiązanie 

organizatora do propagowania idei trzeźwości i stosowania innych elementów 

profilaktyki w formie eksponowania banerów z hasłami oraz broszur i ulotek, 

będących w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

5. Finansowanie szkoleń nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń 

pedagogów szkolnych, z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień oraz 

pomocy dzieciom i młodzieży, narażonych na agresję i przemoc zarówno  

w rodzinie jak i poza nią. 

6. Finansowanie prelegentów, przeprowadzających zajęcia i pogadanki z uczniami, 

nauczycielami oraz z innymi grupami społecznymi, jeśli tematyka tych zajęć 

nawiązuje do profilaktyki uzależnień lub udzielania pomocy ofiarom przemocy. 

7. Finansowanie szkoleń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, policjantów, pracowników służby zdrowia i poradni 

psychologiczno – pedagogicznych, jak również innych osób, których działalność 

związana jest z prowadzeniem profilaktyki uzależnień, promocją zdrowego trybu 

życia oraz niesieniem pomocy ludziom dotkniętym chorobą alkoholową i ich 

rodzinom oraz ofiarom przemocy. 

8. Refundowanie  kosztów podróży osobom  delegowanym na szkolenia wymienione 

w pkt. 5 i 7. 



9. Zakupienie oraz nieodpłatne rozprowadzanie na terenie gminy, w tym  

w szkołach i bibliotekach, filmów broszur, książek , plakatów i innych 

wydawnictw  związanych z szeroko pojętą profilaktyką w zakresie uzależnień  

i przemocy. Prowadzenie stałego, ogólnodostępnego punktu z w/w materiałami  

w Urzędzie Gminy. 

10. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie wzmacniania i promocji wartości 

płynących z więzi rodzinnych, w tym udzielanie pomocy w organizowaniu 

edukacyjno – konsultacyjnych spotkań dla rodziców niezrzeszonych w żadnych 

grupach zorganizowanych.  

11.  Podejmowanie innych działań, wynikających z bieżących potrzeb społecznych  

w zakresie zapobiegania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym. 

12.  Udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach w tym w szczególności  

w kampaniach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”  

i „Odpowiedzialny kierowca” i innych organizowanych w okresie obowiązywania 

Programu. 

 

II. Działania  na rzecz rodzin , w których istnieje problem 

alkoholizmu i przemocy oraz wspieranie zatrudnienia 

socjalnego 

 

1. Kontynuacja działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Urzędzie 

Gminy w Dobrzeniu Wielkim w każdy pierwszy wtorek roboczy miesiąca (w godz. od 

1530  do 1700  - dyżury dwóch członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych) jako miejsca pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin oraz dla sprawców i ofiar przemocy. 

2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

obejmująca w szczególności : 

1) przyjmowanie zgłoszeń dot. osób uzależnionych od alkoholu oraz 

rozpatrywanie zgłoszeń otrzymanych, 

2) zapraszanie osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, 

przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego 

lub terapii oraz udzielanie informacji na temat organizacji i instytucji 

świadczących pomoc w zakresie wychodzenia z nałogu oraz pomoc 

psychospołeczna i prawną, 



3) kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie 

alkoholu, na badanie specjalistyczne przez biegłych (lekarz psychiatra  

i psycholog) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz finansowanie 

tych badań, 

4) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i kierowanie do Sądu Rejonowego 

wniosków o orzeczenie w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu 

obowiązku podjęcia leczenia odwykowego, 

5) opiniowanie  wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży  

z uchwałami Rady Gminy , 

6) przygotowywanie dla potrzeb policji, prokuratury i sądów informacji  

o osobach uzależnionych i ich rodzinach – na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach, 

7) rozpatrywanie planów i sprawozdań dotyczących realizacji 

popołudniowych zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

finansowanych w całości lub w części  ze środków przeznaczonych na 

realizację Programu, 

8) udział w spotkaniach i sympozjach o tematyce związanej z zadaniami 

realizowanymi przez Komisję, 

9) udział w szkoleniach specjalistycznych – podnoszenie kwalifikacji 

członków komisji, 

10) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej realizacji Programu  

i przepisów prawa. 

3. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, pochodzącym z rodzin, w których 

istnieje problem alkoholizmu, w tym w szczególności: 

1) współorganizowanie z innymi podmiotami  i finansowanie letniego  

i ewentualnie zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w   programie 

którego uwzględniane są zajęcia : promujące zdrowy tryb życia, 

obejmujące profilaktykę uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji  

i przemocy, 

2) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i jednostkami grupującymi 

dzieci i młodzież, organizowanie spotkań z udziałem specjalistów  

w dziedzinie profilaktyki uzależnień i przemocy, 

3) dofinansowanie imprez charytatywnych, organizowanych przez różne 

podmioty i wolontariuszy, mających na celu pomoc dzieciom z rodzin 

dotkniętych chorobą alkoholową lub innymi patologiami społecznymi, 



4) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży  

z rodzin dysfunkcyjnych, 

5) organizowanie i dofinansowanie dodatkowych zajęć sportowo -  

rekreacyjnych, opiekuńczo –   wychowawczych oraz kół zainteresowań,  

w celu umożliwienia dzieciom i młodzieży wspólnego spędzania czasu 

wolnego, zgodnie z oczekiwaniami dzieci i ich rodziców, 

6) dofinansowanie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży, 

organizowanych w lokalach stanowiących mienie gminy (sale GOK, sale 

wiejskie, biblioteki) 

7) wspieranie ludowych zespołów sportowych (LZS) i uczniowskich klubów 

sportowych (UKS)  w gminie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym 

niezrzeszoną w klubach. Dofinansowanie turniejów, olimpiad i zawodów, 

w tym również w  formie zakupu nagród dla uczestników. Dofinansowanie 

obejmuje również umowy z osobami prowadzącymi zajęcia popołudniowe  

i w dni wolne od pracy  z młodzieżą niezrzeszoną,  z wykorzystaniem bazy 

zarządzanej przez LZS. 

8) Dofinansowanie – na wniosek osób zainteresowanych - kosztów dojazdu 

na terapię odwykową oraz spotkania grup wsparcia. Zasady 

dofinansowania określi Wójt odrębnym Zarządzeniem. 

4. Udzielanie osobom uzależnionym od alkoholu, które spełniają warunki określone 

w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, pomocy w znalezieniu zatrudnienia w 

centrach lub klubach integracji społecznej i pokrywanie kosztów z tego 

wynikających, w tym kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 

zatrudnienia socjalnego. 

  

III. Udzielanie osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz 

rodzinom dotkniętym przemocą pomocy terapeutycznej, 

rehabilitacyjnej, psychospołecznej i prawnej oraz wspomaganie 

instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w działaniach 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przemocy 

 

1. Udzielanie pomocy wszystkim osobom uzależnionym, wyrażającym chęć podjęcia 

leczenia odwykowego  lub terapii, w nawiązaniu pierwszego kontaktu z 

Zakładem Lecznictwa Odwykowego w Opolu (ul. Głogowska 25B) wchodzącym w 



skład Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych lub z Zespołem 

Szpitali Specjalistycznych Kędzierzyn-Koźle – Branice,  jako najbliższymi 

zakładami zajmującymi się lecznictwem odwykowym, jak również z istniejącymi 

w najbliższym otoczeniu grupami samopomocowymi. 

2. Pokrywanie kosztów dodatkowej,  indywidualnej terapii osób uzależnionych  

i współuzależnionych, prowadzonej na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przez uprawnione, publiczne i  niepubliczne podmioty  

3. Kontynuacja współpracy z zakładami lecznictwa odwykowego, wspieranie  

(w miarę potrzeb – również finansowe - w ramach porozumień z organami 

założycielskimi ) działań tych zakładów na rzecz pacjentów z terenu gminy 

Dobrzeń Wielki. 

4. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Bezdomnym  

i Uzależnionym w Opolu, ul. Ks. Popiełuszki 18 w zakresie przyjmowania do izby 

wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Ośrodka osób nietrzeźwych, 

zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń Wielki oraz objęcia tych osób 

działaniami profilaktyczno – motywującymi. Zawarcie porozumienia  

z organem prowadzącym Ośrodek w sprawie pomocy finansowej w 2012r. 

(dotacja). 

5. Pokrywanie kosztów uczestnictwa osób uzależnionych i współuzależnionych  

w mityngach, szkoleniach i programach rozwoju osobistego – na wniosek tych 

osób, po zaakceptowaniu wniosku przez Gminną Komisje Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

6. Pokrywanie kosztów badań osób w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

przeprowadzanych przez biegłych z listy Wojewody Opolskiego na wniosek 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

7. Wspieranie, w tym również finansowe (w ramach  porozumienia z organem 

założycielskim),  działalności Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  

w Opolu i innych podmiotów, wspomagających  gminę w udzielaniu  osobom   

z terenu gminy  pomocy prawnej , psychospołecznej, rehabilitacyjnej oraz 

pomocy przed przemocą w rodzinie). 

8. Współpraca z Poradnią Przedmałżeńska i Rodzinną w Opolu (ul. Damrota 6). 

Ewentualne zawarcie umowy na kompleksowe świadczenie fachowych usług dla 

mieszkańców gminy, obejmujących poradnictwo i interwencje  w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kompleksowe działania wobec osób 

doznających przemocy domowej, sprawców oraz dzieci krzywdzonych). 



9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań 

określonych w punktach 3,4,7 i 8  określa Rada Gminy odrębną uchwałą, po 

złożeniu wniosków o dofinansowanie przez podmioty zainteresowane. 

10. Finansowanie dyżurów psychologów w szkołach.  

11. Finansowanie kosztów działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, w tym w szczególności kosztów prowadzonej 

korespondencji, opłat sądowych oraz wynagrodzeń jej członków, zakup 

niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych. 

 

IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

otrzymują  wynagrodzenie w wysokości 20%  kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze 

czasu pracy, ustalanego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, 

poz.1679, ze zmianami). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 przysługuje za wykonanie 

następujących prac: 

1) udział w posiedzeniu Komisji 

2) pełnienie dyżuru w punkcie informacyjnym w Urzędzie Gminy,  

3) przeprowadzenie z upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki kontroli  

w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania 

przez prowadzących punkty zasad i warunków korzystania z zezwoleń na  

sprzedaż  napojów alkoholowych – za każdy dzień kontroli. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Zadania określone Programem finansowane są w całości ze środków 

pochodzących z opłat za wydanie i korzystanie przez przedsiębiorców  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zapisanych w planie dochodów 

i wydatków budżetowych gminy w dziale 851 klasyfikacji budżetowej. 

2. Przewidziane w Programie wsparcie finansowe organizowanych w gminie 

festynów, imprez, zajęć, konkursów i innej działalności, możliwe jest pod 

warunkiem, że nie zbiega się ono ze sprzedażą lub podawaniem napojów 

alkoholowych w miejscu i czasie ich trwania. 



3. Podmioty otrzymujące dofinansowanie ze środków przeznaczonych na 

realizację Programu, powinny być propagatorami idei trzeźwości, 

przeciwdziałania narkomanii i zapobiegania przemocy, w szczególności  

w trakcie wykonywania zadań objętych dofinansowaniem.  

4. Wykonanie  zadań określonych w Programie powierza się Wójtowi Gminy  

we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Dobrzeniu Wielkim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim. 

5. Program będzie realizowany równolegle z Gminnym programem 

przeciwdziałania narkomanii oraz z Gminnym programem przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

6. Postanowienia Programu obowiązują do czasu uchwalenia Gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013.  

7. Zmiany w Programie następują w trybie jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


