
UCHWAŁA NR XV/116/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 
2015r. poz. 1515, z późn.zm.) w związku z art. 4I ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.1286, z późn. zm.) oraz z art.10 ust. 
2-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 124, z późn. zm.) 
Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Program jest częścią 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016-2026.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XV/116/2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 2 lutego 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2016.

Wstęp – postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, zwany dalej Programem, w celu wykonania zadań 
Gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii.

2. Na szkody związane z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem substancji psychoaktywnych narażony jest 
każdy mieszkaniec Gminy. Program określa więc lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji 
szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i zażywania substancji 
psychoaktywnych, która jest częścią  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń 
Wielki na lata 2016-2026.

3. Narkomania w Polsce dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, ale trudno jest określić prawidłowość 
odnośnie środowisk, które mogą być „narkomanotwórcze”. Młodzi ludzie biorący narkotyki pochodzą z rodzin o 
różnym statusie społecznym i materialnym, zarówno z małych miejscowości i z dużych miast.

4. Do czynników sprzyjających szerzeniu się zjawiska używania i nadużywania środków psychoaktywnych 
można zaliczyć m.in. chaos i kryzys wartości, brak autorytetów i ideałów, a do tego bezrobocie, brak perspektyw i 
kryzys rodziny.

5. Wraz ze zmianami ustrojowymi zwiększyła się podaż i różnorodność narkotyków na nielegalnym rynku, a 
tym samym ich dostępność. Zmieniły się zarówno wzory używania jak i rodzaj najczęściej używanych substancji. 
Zmieniła się również ocena stosowania niektórych narkotyków dopuszczająca ich używanie w efekcie podążania 
za modą, gdzie narkotyki stają się elementem towarzyszącym zabawom młodzieży, czy też wspomagają młodych 
ludzi w nauce. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest używanie w szczególności przez ludzi młodych substancji 
o charakterze środków psychoaktywnych, określanych mianem „dopalaczy”.

6. W Programie uwzględnione zostały wnioski i rekomendacje wynikające z badań przeprowadzonych w 
2015r. w ramach „Diagnozy problemów społecznych”, zwanej dalej Diagnozą, w tym konieczność ukierunkowania 
skomasowanych działań profilaktycznych gminy na pogłębienia świadomości w zakresie szkodliwości spożywania 
alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych, problemu nikotynowego, zjawiska przemocy.

7. W ramach Programu wspierane będą działania, które dają dzieciom, młodzieży i ich rodzinom możliwość 
wzmocnienia łączących ich więzi poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, w tym programy profilaktyczne z 
udziałem rodziców, imprezy szkolne, festyny rodzinne, współzawodnictwa, konkursy etc.

8. Rada Gminy uznaje za zasadne realizowanie w ramach Programu różnych form zajęć dodatkowych dla 
dzieci i młodzieży w czasie wolnym oraz organizowanie wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych.

9. W ramach Programu wspierane będą działania osób fizycznych, jednostek, organizacji i innych podmiotów, 
zmierzające do propagowania wśród mieszkańców gminy, w  szczególności wśród młodego pokolenia, stylu życia 
wolnego od uzależnień oraz do kształtowania prawidłowych wzorców funkcjonowania w społeczeństwie.

10. Ważnym elementem Programu jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (zwanej dalej GKRPA), powołanej przez Wójta, która wykonuje zadania 
określone ustawą, uczestniczy w realizacji Programu i służy pomocą, informując osoby zainteresowane o 
możliwościach podjęcia leczenia, terapii oraz o możliwościach skorzystania ze specjalistycznej pomocy w 
sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku zaistnienia przemocy w rodzinie.

11. Zadania zapisane w Programie są w przeważającej części kontynuacją działalności prowadzonej w latach 
ubiegłych.
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Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych albo 
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub środków psychoaktywnych oraz wspomaganie różnych 
podmiotów w działaniach służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

§ 2. 1. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym lub osobom zagrożonym narkomanią, 
wyrażającym wolę podjęcia leczenia odwykowego lub terapii, w nawiązaniu pierwszego kontaktu z zakładami 
zajmującymi się lecznictwem odwykowym.

2. Współpraca z zakładami lecznictwa odwykowego oraz wspieranie działań tych zakładów na rzecz osób z 
terenu gminy Dobrzeń Wielki. Współpraca może również obejmować:

1) dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji specjalistów prowadzących terapię,

2) zakup sprzętu medycznego oraz  materiałów edukacyjnych, niezbędnych do realizacji programów 
terapeutycznych.

3. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień, działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i 
Uzależnionym w Opolu, (ul. Ks. Popiełuszki 18), w zakresie:

1) przyjmowania osób nietrzeźwych, zamieszkałych w gminie Dobrzeń Wielki, do wytrzeźwienia i udzielenie im 
niezbędnej pomocy medycznej;

2) informowania przyjętych osób (po ich wytrzeźwieniu) o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowania 
do podjęcia leczenia;

3) przepływu informacji między Izbą Wytrzeźwień, a Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych o osobach przyjętych do izby wytrzeźwień więcej niż jeden raz w roku.

4. Udzielenie wsparcia finansowego zakładom lecznictwa odwykowego lub izbie wytrzeźwień następuje na 
wniosek tych podmiotów i wymaga zawarcia przez Wójta porozumienia z organem prowadzącym dany podmiot. 
Wysokość dofinansowania określa Rada Gminy w odrębnej uchwale.

5. Finansowanie kosztów badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzanych przez biegłych z 
listy Wojewody Opolskiego, zgodnie ze skierowaniem GKRPA (§3 ust. 1, pkt 3 Programu).

6. Finansowanie kosztów działalności GKRPA, w tym w szczególności:

1) kosztów opłat sądowych od postępowań wszczętych na wniosek GKRPA, zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy;

2) zakupu sprzętu i materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań,

3) zakupu materiałów edukacyjnych i wydawnictw specjalistycznych,

4) wynagrodzeń i podróży służbowych członków GKRPA, związanych z wykonywaniem zadań oraz dojazdem na 
szkolenia i narady- na zasadach określonych w §7 Programu.

Działania na rzecz rodzin, w których istnieją problemy związane z alkoholem, zażywaniem 
środków psychoaktywnych, w tym pomoc psychospołeczna, prawna oraz ochrona przed przemocą w 
rodzinie.

§ 3. 1. Prowadzenie przez GKRPA następujących działań:

1) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób nadużywających napojów alkoholowych, oraz zagrożonych 
narkomanią i innymi uzależnieniami,

2) zapraszanie osób nadużywających alkoholu lub zagrożonych innym uzależnieniem, jak również 
współuzależnieniem, na posiedzenia GKRPA, przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia 
odwykowego lub terapii oraz udzielanie informacji na temat placówek leczenia uzależnień oraz podmiotów 
świadczących pomoc w zakresie zmiany szkodliwych nawyków, związanych ze spożywaniem alkoholu oraz 
oferujących pomoc psychospołeczną i prawną;

3) kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o używanie alkoholu w sposób szkodliwy, na badanie 
specjalistyczne przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;

4) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i kierowanie do Sądu Rejonowego w Opolu wniosków o orzeczenie 
obowiązku podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do niektórych osób nadużywających alkoholu;

5) przygotowywanie dla potrzeb policji, prokuratury i sądów informacji o osobach objętych działaniem GKRPA – 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
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6) inicjowanie procedury Niebieskiej Karty w przypadku powzięcia przez GKRPA wiadomości lub podejrzenia o 
stosowaniu przemocy w rodzinach osób nadużywających alkoholu czy środków psychoaktywnych  oraz 
współpraca w tym zakresie z powołanym w gminie zespołem interdyscyplinarnym;

7) rozpatrywanie planów i sprawozdań dotyczących realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, finansowanych w całości lub w części ze środków przeznaczonych na realizację Programu.

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy obejmującej:

1) organizowanie i finansowanie letniego i zimowego wypoczynku, w programie którego uwzględniane są zajęcia 
obejmujące m.in. profilaktykę uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy oraz zasady bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w kontekście trzeźwości jego uczestników;

2) dofinansowanie imprez charytatywnych, organizowanych przez różne podmioty i wolontariuszy, mających na 
celu pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi, przemocą lub innymi patologiami 
społecznymi;

3) dofinansowanie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty dodatkowych zajęć rekreacyjno – 
sportowych, edukacyjnych i świetlicowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych zajęć, w których mają 
możliwość uczestniczenia dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych chorobą alkoholową (dofinansowanie 
może obejmować również wynagrodzenie osób prowadzących);

4) udzielanie pomocy (w tym finansowej), w organizowaniu w gminie rodzinnych imprez sportowych, 
rekreacyjnych i innych, propagujących zdrowy, wolny od uzależnień tryb życia, z uwzględnieniem wartości, 
jakimi są więzi rodzinne, z zastrzeżeniem § 8 ust.2 Programu;

5) dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych, w tym w czasie ferii letnich i zimowych 
organizowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki;

6) dofinansowanie dowozu dzieci i młodzieży uczestniczących w dodatkowych zajęciach. plastycznych, 
muzycznych, teatralnych, sportowych, wycieczkach, obozach itp. w tym organizowanych przez GOK, do 
miejsca prowadzenia tych zajęć;

7) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym powołanym w gminie w zakresie udzielania pomocy rodzinom, w 
których istnieje problem alkoholowy i zagrożenie przemocą w rodzinie.

8) współpraca z jednostkami gminnymi w zakresie organizacji i utrzymania bazy dla prowadzenia dodatkowych 
zajęć sportowych i innych zajęć dla dzieci i młodzieży.

3. Zapewnienie osobom dotkniętym problemem alkoholowym, innym uzależnieniem lub przemocą w  
nieodpłatnej pomocy psychologicznej we wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę oraz w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

4. Zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób dotkniętych problemem alkoholowym lub innym 
uzależnieniem jak również dla osób doświadczających przemocy. Pomoc prawna udzielana jest na wniosek tych 
osób

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna

§ 4. 1. Realizacja profilaktycznych programów edukacyjnych oraz psychoedukacyjnych o sprawdzonej 
skuteczności, w szczególności rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (PARPA),Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) lub Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej.

2. Wspomaganie szkół, przedszkoli i innych jednostek gminnych w realizacji projektów, programów oraz 
różnych form zajęć i warsztatów edukacyjno – profilaktycznych, w tym w szczególności:

1) zakup materiałów, usług i pomocy naukowych, niezbędnych do realizacji tych przedsięwzięć;

2) finansowanie wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia, nie będących pracownikami danej jednostki. 
Priorytetowo traktowane będą projekty i programy profilaktyczne w szkołach, których twórcami i jednocześnie 
uczestnikami i odbiorcami są dzieci i młodzież.

3. Wspieranie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty konkursów (plastycznych, 
artystycznych i literackich) o tematyce profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy; zachęcanie dzieci i 
młodzieży do udziału w tych konkursach poprzez zakupienie nagród dla ich uczestników i zwycięzców.

Id: 22C429B1-4EB4-4EC3-BFC5-9F85CD17ED7F. Uchwalony Strona 3



4. Podnoszenie kompetencji i wiedzy osób zaangażowanych w realizację w gminie zadań objętych Programem 
poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń dla:

1) członków GKRPA;

2) policjantów z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim;

3) pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim;

4) pracowników służby zdrowia;

5) nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń pedagogów szkolnych);

6) innych osób, których działalność związana jest z profilaktyką uzależnień, niesieniem pomocy ludziom 
dotkniętym problemem uzależnień  i ich rodzinom oraz ofiarom przemocy.

5. Współpraca ze szkołami i przedszkolami oraz innymi podmiotami w podejmowaniu działań mających na 
celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców (warsztaty, spotkania etc).

6. Zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy (szkolenie obejmujące w 
szczególności przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim).

7. Finansowanie wynagrodzeń prelegentów i osób prowadzących zajęcia, pogadanki lub warsztaty dla różnych 
grup społecznych, jeśli tematyka tych spotkań związana jest ściśle
z profilaktyką uzależnień lub przeciwdziałaniem przemocy.

8. Zakup oraz nieodpłatne rozprowadzanie na terenie gminy materiałów edukacyjnych  w tym różnego typu 
wydawnictw i filmów związanych tematycznie z szeroko pojętą profilaktyką w zakresie uzależnień i przemocy, w 
tym w ramach działań zapisanych w § 8 ust. 3 Programu.

9. Prowadzenie wraz z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim wspólnych działań edukacyjno-
profilaktycznych, w tym w ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, zmierzających do ograniczenia 
zjawiska nietrzeźwości wśród uczestników ruchu drogowego, w szczególności młodych kierowców i rowerzystów. 
Dla realizacji tych działań przewiduje się możliwość zakupu materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, etc) jak 
również urządzenia do kontroli trzeźwości uczestników ruchu drogowego.

10. Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień oraz 
działań zmierzających do wzmacniania więzi rodzinnych oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych 
rodziców.

11. Współudział w tworzeniu miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem 
przestrzeni do odpoczynku i rekreacji całej rodziny.

12. Udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach profilaktycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

13. Zakup materiałów edukacyjnych dla GKRPA (czasopisma, broszury, książki, filmy).

Wspieranie zatrudnienia socjalnego

§ 5. 1. Osoby uzależnione, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, a 
które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym 
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 
uniemożliwiającej  lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym społecznym i rodzinnym, mogą zostać 
skierowane do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 
Wielkim lub przez centrum integracji społecznej, z którym Gmina Dobrzeń Wielki podpisze porozumienie w 
sprawie kierowania osób do centrum.

2. Skierowanie na zajęcia o którym mowa w ust. 1 odbywa się na zasadach określonych
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz.225, z późn. zm.).

3. W przypadku zaistnienia konieczności kierowania osób uzależnionych, będących  mieszkańcami gminy, na 
zajęcia do centrum integracji społecznej, Rada Gminy Dobrzeń Wielki w drodze odrębnej uchwały określi 
wysokość dotacji dla centrum, przeznaczonej na pokrycie kosztów uczestnictwa tych osób w zajęciach. Dotacja 
przyznana zostanie ze środków przeznaczonych na realizację Programu.
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4. Osoby wymienione w ust.1 mogą zostać objęte zatrudnieniem wspieranym, o którym mowa w art.15b 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w ramach kontraktu socjalnego  zawartego z pracownikiem socjalnym Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim na zasadach określonych w art. 108 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2015r. poz.163, z późn. zm.) lub w ramach indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego podpisanego z kierownikiem centrum integracji społecznej zgodnie z art. 12 ust.4 i art. 13 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy i podejmowanie interwencjiw związku z ich naruszeniem.

§ 6. 1. GKRPA dokonuje kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Kontrola przedsiębiorców przeprowadzana jest na podstawie i w ramach pisemnego upoważnienia wydanego 
przez Wójta, z zachowaniem art. 183 ustawy.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, określonych w 
ustawie i uchwałach Rady Gminy, GKRPA występuje do Wójta o cofnięcie zezwolenia zgodnie z art.18 ust.10, pkt 
1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zasady wynagradzania GKRPA.

§ 7. 1. Osoby wchodzące w skład GKRPA 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, z późn. zm.), obowiązującego w dniu uchwalenia Programu.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za wykonanie następujących prac:

1) udział w posiedzeniu GKRPA (za każde posiedzenie, jednak nie więcej niż za dwa posiedzenia w miesiącu),

2) przeprowadzenie z upoważnienia Wójta kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (za każdy dzień 
kontroli, jednak nie więcej niż za 6 dni w okresie obowiązywania Programu);

3) przewodniczącemu GKRPA za pełnienie dyżuru (za każdy dyżur, jednak nie więcej niż raz w miesiącu).

3. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku, gdy osoba wchodząca w skład GKRPA jest zatrudniona w 
jednostce gminnej i wykonuje czynności określone w ust.2 w tym samym czasie, za który otrzymuje 
wynagrodzenie od swojego pracodawcy.

4. Wynagrodzenie wypłacane jest w cyklu miesięcznym. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia jest podpisana 
lista obecności, potwierdzająca udział osób wchodzących w skład GKRPA w pracach wymienionych w ust.2 w 
danym miesiącu. W przypadku przeprowadzenia kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, do listy 
obecności dołączane są upoważnienia Wójta do przeprowadzenia tej kontroli.

5. Osobom wchodzącym w skład GKRPA przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z wykonywaniem 
funkcji oraz dojazdem na szkolenia, narady i inne spotkania, jeśli wiążą się z koniecznością wyjazdu poza granice 
gminy Dobrzeń Wielki. Zwrot kosztów podróży następuje według zasad podanych w rozporządzeniu MPIPS z dnia 
29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych (Dz. U. z 2013r. poz.167). Polecenia 
wyjazdu wydaje i podpisuje Wójt.

Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Zadania określone Programem finansowane są głównie ze środków pochodzących z opłat za wydanie i 
korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki.

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. Oświadczenie o spełnieniu tego warunku organizator 
imprezy składa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie ze środków przeznaczonych na realizację Programu, 
zobowiązane są do nieodpłatnego rozpowszechniania materiałów informacyjnych o treściach profilaktycznych, w 
tym broszur, ulotek, plakatów i innych, przekazanych im przez GKRPA.

§ 9. 1. Program jest realizowany przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
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2. Program jest częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 
2016-2026, przyjętej przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki  i jest realizowany w korelacji z innymi programami 
uchwalonymi przez Radę Gminy:

1) Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2015-2017,

2) Gminnym Programem Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
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