
Zasady finansowania (dofinansowania) zadań w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łukowica na 2022 rok. 

 

 

  Wójt Gminy Łukowica po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania 

(GKRPA) w Łukowicy, ustala zasady finansowania/dofinansowania zadań w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                   

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łukowica na rok 2022  . 

 

1.  

  Wójt Gminy Łukowica, tworząc projekt  wydatków Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Łukowica na 2022 rok, kieruje się wytycznymi ujętymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii , oraz uwzględnia cel 

strategiczny zawarty  w Narodowym Programie Zdrowia na  lata 2021 – 2025  a mianowicie: 

a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu; 

 b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 c)  prowadzenie 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, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - 

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

 e) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,  

f) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

 

 

 

  

 



Analizując zadania do realizacji w ramach  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

GKRPA  będzie uwzględniała zadania które:  

a)  zwiększą dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem;  

b) będą udzielały rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 

c) prowadzona będzie profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - 

wychowawczych i socjoterapeutycznych;  

d)  będą wspomagać działania instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;  

e) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, zwanego dalej 

"NPZ", jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych 

nierówności w zdrowiu. Przy realizacji NPZ niezbędne jest uwzględnienie wpływu skutków 

zdrowotnych wywołanych przez epidemię COVID-19 na zdrowie populacji. Choroba  

ta przyczyniła się do największego kryzysu zdrowotnego w Rzeczypospolitej Polskiej  

po zakończeniu II wojny światowej. Z uwagi na jej specyfikę (niezależnie od konieczności 

nieustannego jej przeciwdziałania i zwalczania skutków) niezbędne jest zintensyfikowanie 

działań mających na celu promowanie zdrowia, ograniczanie narażenia na czynniki ryzyka 

chorób cywilizacyjnych. Epidemia COVID-19  nakładając się na epidemię przewlekłych 

chorób niezakaźnych, powoduje efekt negatywnej synergii. Tym bardziej istotna jest 

konieczność podjęcia kompleksowych, a także zgodnych z aktualną wiedzą naukową, 

interwencji w obszarze zdrowia publicznego, wszelkimi dostępnymi narzędziami. 

2. 

  Środki finansowe na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki                                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Łukowica na rok 2022 pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

3. 

 Karta zgłoszenia zadania do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych  oraz do gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, powinna być złożona 

do GKRPA w terminie do 16 grudnia  2021 r. 

 a) wzór wniosku (karty zgłoszenia zadania) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

 b) karta zgłoszenia Zadania jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Łukowica  

4. 



 Wójt Gminy Łukowica  biorąc pod uwagę wytyczne ujęte w ustawach  i NPZ opracowuje 

projekt wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łukowica na rok 2022.  

Podczas wyboru zadań do realizacji kieruje się propozycjami inicjowanymi przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowicy -  wskazanymi  

w ustawie, wynikami diagnozy lokalnych zagrożeń Społecznych i Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łukowica  na lata 2021- 2027                           

oraz  zasobami Gminy.  

  Wnioskodawcy nie przysługuje droga odwoławcza  

5. 

 Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łukowica na rok 2022 podlega zatwierdzeniu przez 

Radę Gminy Łukowica .  

6. 

a) podmioty realizujące zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łukowica na rok 

2022  po wykonaniu zadania zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.  

 b) brak złożenia sprawozdania w terminie (15 styczeń 2023 roku), stanowić będzie podstawę 

do pozbawienia wnioskodawcy możliwości ponownego ubiegania się do wykonywanie zadań 

w następnym roku.  

c)  w przypadku stwierdzenia wydatkowania przez Wnioskodawcę przyznanych środków 

finansowych niezgodnie z przeznaczeniem przyznane środki finansowe zostaną wstrzymane.  

d) w przypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę wysokości przyznanych środków 

finansowych różnicę pokrywa Wnioskodawca. 

 


