
UCHWAŁA NR XLVII/435/22 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ozimek na lata 2022 – 2025 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559), art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz.1119 i 2469, z 2022 r. poz. 22 i 218) oraz art. 10 ust.2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469, z 2022 r. 
poz. 763, 764) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ozimek na lata 2022-2025 stanowiącym załącznik do uchwały nr 
XLIV/406/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ozimek na 
lata 2022 – 2025 wprowadza się następujące zmiany: 

1) Rozdziale V – Zadanie 1 otrzymuje brzmienie: 

Zadanie 1 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 
1. Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki wraz ze Świetlicą dla dzieci oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 
dla osób uzależnionych, członków rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym, uzależnieniami 
behawioralnymi, w tym problemem przemocy (w tym wynagrodzenie zatrudnionych specjalistów, utrzymanie 
punktu) – kontynuacja działania. 
2. Upowszechnianie informacji o placówkach leczenia odwykowego. 
3. Prowadzenie rozmów przez członków GKRPA, motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia 
odwykowego. 
4. Przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób nadużywających alkoholu, rozpatrywanie 
zgłoszeń i pism z Policji oraz innych instytucji, uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowanie 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 
5. Finansowanie kosztów sporządzenia opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
6. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dyrektorami szkół, przedszkoli 
i Policją w rozpoznawaniu zjawisk patologicznych wśród młodzieży szkolnej pod kątem ujawniania zagrożeń 
spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych, narkotyków, dopalaczy i innych środków 
uzależniających. 
7. Udzielanie osobom zainteresowanym i ich rodzinom aktualnych informacji na temat dostępnych placówek 
pomocy oraz instytucji, które są włączone w systemowe wspieranie rodzin uwikłanych w problemy 
alkoholowe. Informowanie mieszkańców Gminy o możliwości skorzystania z wsparcia dla osób uzależnionych 
jak i współuzależnionych członków rodziny poprzez informacje na stronie internetowej Gminy Ozimek oraz 
tablicy informacyjnej. 
8. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień, działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym 
i Uzależnionym w Opolu, (ul. ks. Popiełuszki 18) w następującym zakresie: 
a) przyjmowania osób nietrzeźwych zamieszkałych w Gminie do Izby Wytrzeźwień do wytrzeźwienia 
i udzielenie im niezbędnej pomocy medycznej; 
b) informowania osób, o których mowa w pkt 8 lit.a, o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz udostępniania 
im materiałów edukacyjnych; 
c) prowadzenia po wytrzeźwieniu rozmów z osobami przyjętymi do izby zmierzających do poznania przyczyn 
spożywania alkoholu oraz motywowania do podjęcia leczenia odwykowego oraz informowanie o metodach 
leczenia oraz o istniejących grupach samopomocowych. 
9. Finansowanie kosztów działalności GKRPA, w szczególności: 
a) kosztów badań osób skierowanych przez GKRPA na badanie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu; 
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b) kosztów opłat sądowych od postępowań wszczętych na wniosek GKRPA, zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
c) zakupu materiałów edukacyjnych i wydawnictw specjalistycznych, w tym przeznaczonych do dalszej 
dystrybucji w ramach realizacji Programu; 
d) kosztów podnoszenia kwalifikacji przez osoby wchodzące w skład GKRPA; 
e) kosztów wynagrodzeń i podróży służbowych członków GKRPA; 
f) kosztów obsługi kancelaryjnej i opłat pocztowych związanych z wykonywaniem przez GKRPA zadań 
ustawowych. 
10. Udzielenie wsparcia finansowego zakładom lecznictwa odwykowego i innym podmiotom leczniczym 
prowadzącym terapię osób uzależnionych lub współuzależnionych albo Izbie Wytrzeźwień następuje, co do 
zasady, na wniosek tych podmiotów i wymaga zgody Rady Gminy oraz zawarcia przez Burmistrza 
porozumienia z organem prowadzącym podmiot, któremu pomoc jest udzielana. Do przyznawania i rozliczania 
pomocy finansowej, w tym w formie dotacji, stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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