UCHWAŁA NR XVII/112/12
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. 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 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567 z późn. zm.) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz.1356 ) oraz art.5 ust.1 , art. 10 i 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U.
z 2012r., poz.124) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
Boćki na 2013 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boćki na 2013 r.
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do corocznego składania
sprawozdania z realizacji programu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/112/12
Rady Gminy Boćki
z dnia 31 grudnia 2012 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AKOHOLOWYCH NA
2013 ROK
I. WPROWADZENIE
W grupie problemów społecznych , jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem mają
szczególne znaczenie i są jednymi z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z ich
rozmiarów, zależności, a także kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby
indywidualne, ale i całe społeczeństwo. Uzależnienie od alkoholu bliskiej osoby i związane z tym jej
nieprawidłowe funkcjonowanie wywiera negatywny wpływ na pozostałych członków rodziny, zarówno
dorosłych jak i dzieci , powodując problemy zdrowotne, psychologiczne, społeczne i materialne . Pomimo
znajomości szkód, picie alkoholu jest bardzo popularne. Najbardziej zatrważającym jest jednak fakt, iż coraz
bardziej popularne staje się spożywanie alkoholu nie tylko przez młodzież, lecz nawet i dzieci.
Problem nadużywania alkoholu wiąże się też ściśle z przemocą w rodzinie i prowadzi do zaburzenia życia
rodzinnego. Najczęściej najbardziej poszkodowanymi ofiarami są dzieci. Żyją one w atmosferze stałego
zagrożenia kolejnym przypadkiem nadużycia alkoholu, ryzykiem awantury, czy w najgorszym przypadku
strachem przed maltretowaniem psychicznym i fizycznym. Doświadczają one wielu traumatycznych sytuacji,
które zagrażają ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Mają często problemy z przystosowaniem się do środowiska
zewnętrznego, czują się bezwartościowe, gorsze, trudno jest im nawiązać właściwe relacje z innymi ludźmi.
Rozmiary szkód związane z nadużywaniem alkoholu mogą być zmniejszone poprzez skuteczną profilaktykę
wobec spożywania napojów alkoholowych. Podstawą prawną do działań w tym zakresie jest ustawa z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r,
poz.1356) oraz Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kluczowym
aktem prawnym, na podstawie którego prowadzi się realizację działań na szczeblu lokalnym jest Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy.'
Program jest adresowany do ogółu społeczeństwa Gminy Boćki, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
Finansowanie programu będzie odbywać się ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata ta stanowi dochód gminy, który w całości jest przekazywany na
realizację w/w zadań .
II. DIAGNOZA
II. 1. DIAGNOZA PROBLEMÓW W GMINIE BOĆKI
Gminę Boćki zamieszkuje 4672 mieszkańców, w tym 2275 kobiet oraz 2397 mężczyzn ( źródło :UG Boćki,
stan na 30.XI.2012r).
Źródłem informacji dotyczących skali problemów alkoholowych na terenie gminy Boćki są dane : Komendy
Powiatowej Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz ankiety sporządzone wśród rodziców i młodzieży gimnazjalnej.
Nadużywanie alkoholu ma ścisły związek z ilością popełnianych przestępstw, wykroczeń oraz interwencji
domowych. Z informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim wynika, iż na dzień
31.X.2012r , na terenie gminy Boćki ujawniono : - 4 przypadki kierowania pojazdami będąc w stanie po użyciu
alkoholu, - 14 przypadków kierowania pojazdami będąc w stanie nietrzeźwości, - 4 wypadki drogowe, - 41
kolizji drogowych, - 39 przestępstw kryminalnych, - zatrzymano 3 osoby do wytrzeźwienia, - skierowano 23
postepowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Bielsku Podlaskim w związku z przestępstwami
popełnianymi przez osoby nieletnie na terenie powiatu bielskiego, - odnotowano 22 interwencje domowe,
w tym w 7 przypadkach doszło do przemocy w rodzinie. W każdym przypadku sprawca przemocy znajdował
się pod wpływem alkoholu, a ofiarami przemocy były kobiety i dzieci.
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Członkowie rodzin, w których występuje problem alkoholowy , często doświadczają niedostatku
materialnego z powodu niskich wynagrodzeń, utraty zdolności do pracy czy też dużych wydatków na alkohol.
Do 31.X.2012r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 123 rodziny, w tym 9 rodzin o liczbie 37
osób w w/w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy. Wobec powyższych osób stosowane były
następujące formy pomocy: zasiłki okresowe, zasiłki celowe ( zakup leków, leczenie, remont mieszkania,
odzież, dojazdy na terapię psychologiczną , wyprawki szkolne), obiady dzieciom w szkole, całodzienne
wyżywienie w internacie, zasiłek stały osobie samotnie gospodarującej. Środki wydatkowane na pomoc dla
rodzin, w których występuje problem alkoholowy wyniosły 21.662 zł..
Wskaźnikiem problemów alkoholowych jest również liczba wniosków składanych do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Na dzień 30.XI.2012r :
- rozpatrzono 11 wniosków o leczenie odwykowe, - przeprowadzono 4 badania przez biegłych sądowych celem
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, - złożono do Sądu Rejonowego 3 wniosku dotyczące
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, - z punktu konsultacyjnego dla osób z problemem
alkoholowym skorzystało 11 osób, - skontrolowano 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na podstawie przeprowadzonych ankiet należy stwierdzić, iż na terenie gminy Boćki występuje zjawisko
spożywania alkoholu przez nieletnich. Zdarzały się jednorazowe lub nawet kilkukrotne upicia się, a także próby
nakłania do spożywania alkoholu przez kolegów. Budującym jest natomiast fakt, iż młodzież jest świadoma
zagrożeń, jakie niesie ze sobą spożywanie alkoholu, narkotyków czy palenie papierosów i posiada na ten temat
dostateczną wiedzę. Dorośli respondenci również są świadomi zagrożeń wynikających ze stosowania używek,
jednakże są zdania, iż obecnie spożycie alkoholu przez młodzież wzrasta. W przypadku wystąpienia problemu
u dziecka, większość z nich wskazuje telefon zaufania oraz szkołę jako źródło pierwszej pomocy. Większość
dorosłych deklaruje również chęć współpracy ze szkołą w zakresie profilaktyki uzależnień. Dorośli oraz młodzież
zapytani o znajomość „Niebieskiej Karty” stwierdzili , iż około 60% dorosłych oraz 22 % młodzieży posiada
wiedzę w tym zakresie.
II. 2. RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (STAN NA 30.XI.2012R)
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Boćki limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 20 punktów, z czego wykorzystanych było 11, natomiast do spożycia
w miejscu sprzedaży - 10 punktów , w tym wykorzystane 4 punkty.
Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 311 osób.
III. CEL, ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU
Celem głównym Programu jest ograniczenie negatywnych skutków związanych ze spożywaniem alkoholu na
poziomie lokalnym.
III. 1. CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży.
2. Wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej dotyczącej
problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.
3. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz prowadzenie procedur
zmierzających do uzyskania orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
III. 2. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
- finansowanie punktu konsultacyjnego jako miejsca pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym,
ich rodzin oraz osób doznających przemocy w rodzinie,
- współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych,
- zakup dodatkowych zajęć terapii indywidualnej lub grupowej w zakresie leczenia odwykowego,
- upowszechnianie informacji na temat placówek lecznictwa odwykowego,
- zakup materiałów edukacyjnych,
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- finansowanie kosztów wykonania opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu.
2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- zwiększenie dostępności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i społecznej dla członków rodzin,
w których występują problemy alkoholowe oraz przemoc,
- współpraca z Komendą Powiatową Policji oraz innymi instytucjami w zakresie procedury „Niebieska Karta”,
- udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- dofinansowanie programów terapii osobom współuzależnionym oraz pracy terapeutycznej z rodziną (koszty
dojazdu i wizyty),
- podejmowanie przez komisję działań zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego poprzez motywację lub
zastosowanie zobowiązania sądowego wobec osoby uzależnionej (koszty badań i wniosków sądowych),
- organizacja oraz finansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ”Fundament” w zakresie
wsparcia psychologicznego i prawnego oraz pomocy terapeutycznej i pedagogicznej ofiar przemocy.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci
i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych.
- prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci młodzieży pod kątem kształtowania ich umiejętności życiowych
(radzenie ze stresem, szukanie pomocy, uzależnienia w sieci, itp.),
- wspieranie szkolnych i lokalnych przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez młodzież oraz
konkursów dot. problematyki uzależnień (alkohol, narkotyki, przemoc, agresja, nikotynizm),
- udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych na temat uzależnień, zjawiska przemocy w rodzinie,
przeciwdziałaniu nietrzeźwości kierowców,
- zakup oraz rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy,
- finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych będących elementem oddziaływań profilaktycznych oraz
możliwość zakupu sprzętu sportowego do ich realizacji,
- podejmowanie działań edukacyjnych adresowanych do rodziców (szkolenia, itp.),
- organizowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowo–wychowawczych i kultury programów, spektakli,
warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie autorskich programów profilaktycznych uwzględniających standardy “dobrej profilaktyki”
w obszarze agresji, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień,
- prowadzenie edukacji społecznej w zakresie problematyki uzależnień poprzez artykuły w prasie lokalnej oraz
zakup literatury i prenumerata czasopism,
- współorganizowanie oraz finansowanie lokalnych imprez, festynów, konkursów i innych działań o charakterze
sportowym i rozrywkowym jako alternatywy życia wolnego od alkoholu,
- dofinansowanie kolonii i obozów zawierających w ich programie elementy profilaktyki uzaleznień dla dzieci
i zagrożonej problemem alkoholowym,
- dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli, członków GKRPA, pracowników socjalnych i innych w obszarze
profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy,
- współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania wśród dzieci i młodzieży w zakresie
profilaktyki uzależnień,
- prowadzenie szkoleń sprzedawcom napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
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- diagnoza problemów lokalnych.
4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych
- wsparcie finansowo – organizacyjne instytucji i organizacji zajmujących się statutowo realizacją zadań z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocą w rodzinie,
- dofinansowanie remontów placówek lecznictwa
terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom,

odwykowego udzielających

profesjonalnej

pomocy

- dofinansowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem
alkoholowym.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13[1] i art. 15 ustawy.
- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dot. zakazu sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych określonych w ustawie.
- opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży zgodnie z obowiązującymi Uchwałami
Rady Gminy,
6. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- za udział w posiedzeniu komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia
pracowników ( Dz. U. z 2012r. poz. 1026)
- podstawą wypłaty wynagrodzenia jest obecność potwierdzona podpisem na liście obecności.
7. Finansowanie pozostałych kosztów .
- rozliczenie wyjazdów służbowych i kosztów szkolenia członków komisji,
- wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków GKRPA,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
IV REALIZATORZY I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne,j
Gminny Ośrodek Kultury, Komenda Powiatowa Policji , Placówki Lecznictwa Odwykowego , Zespół Szkół
w Boćkach , Szkoła Podstawowa w Andryjankach , Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie ”Fundament’ , Gminna Biblioteka Publiczna, Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim, Sąd
Rejonowy w Bielsku Podlaskim , Caritas , Parafia Prawosławna i Rzymskokatolicka , Kuratorzy sądowi oraz
inne instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/112/12
Rady Gminy Boćki
z dnia 31 grudnia 2012 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK
Narkomania jest poważnym problemem społecznym, z jakim boryka się współczesne społeczeństwo.
Niestety, coraz więcej młodych ludzi sięga po narkotyki. Problem nadużywania substancji uzależniających jest
o tyle poważny, że większość osób, które ich używa nie leczy się, a nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak
poważne ma problemy ze zdrowiem Zażywanie narkotyków niesie za sobą bowiem ogromne ryzyko chorób
układu krążenia, układu oddechowego, przyspiesza pojawienie się schizofrenii i innych chorób psychicznych ,
ogranicza osiągnięcia w nauce oraz zwiększa ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi droga płciową lub
przez krew.Wszystko to prowadzi do obniżenia jakości życia i jego skrócenia.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29
lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( tj. Dz. U. z 2012r, poz.124).
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Program będzie realizowany
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
I CEL GŁÓWNY:
Promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie zjawisku sięgania po środki psychoaktywne przez
społeczeństwo ,ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wzrost wiedzy społeczeństwa na temat problemów i konsekwencji związanych zużywaniem środków
psychoaktywnych .
2. Ochrona młodzieży przed wchodzeniem w kontakty z substancjami psychoaktywnymi.
3. Zmniejszenie ryzyka występowania problemów związanych z używaniem środkówodurzających.
II ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem
- współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii w zakresie poradnictwa dla osób
eksperymentujących , uzależnionych oraz członków ich rodzin,
- wspieranie instytucji zajmujących się leczeniem uzależnionych od narkotyków poprzez realizacja programów
dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu problematyki narkomanii.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz
informacyjnej
- informowanie członków rodzin osób uzależnionych o miejscach i formach pomocy dzieciom i młodzieży
zażywającej narkotyki oraz uświadamianie zagrożeń wynikających z narkomanii,
- udzielanie wsparcia i motywowanie do podjęcia leczenia
- koordynowanie działań dotyczących udzielania pomocy rodzinom , w których występują problemy narkomanii
poprzez współpracę z Policją, GOPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami, organizacjami
pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania narkomanii,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
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- upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej,
- realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i kultury programów, spektakli,
warsztatów, konkursów oraz przedstawień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- organizacja i finansowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców celem wspierania abstynencji
dziecka oraz przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji w zakresie używania
substancji psychoaktywnych,
- udział w kampaniach edukacyjnych,
- organizowanie i finansowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii – szkolenia, warsztaty, sesje wyjazdowe,
- dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują uzależnienia oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- realizacja pozalekcyjnych programów profilaktycznych integralnych z zajęciami sportowymi ,
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek oraz różnych form spędzenia wolnego czasu poprzez
organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach działań profilaktycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji,
rozwiązywan iu problemów narkomanii.

organizacji

pozarządowych

i osób

fizycznych

służących

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
z zakresu zapobiegania narkomanii,
- współpraca z biblioteką publiczną w zakresie dostępności literatury z zakresu problematyki uzależnień,
III REALIZATORZY PROGRAMU I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół w Boćkach, Szkoła Podstawowa w Andryjankach, Gminna
Biblioteka Publiczna, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Prokuratura
Rejonowa w Bielsku Podlaskim oraz inne organizacje prowadzące działalność z zakresu przeciwdziałania
narkomanii.W realizacji programu mogą uczestniczyć partnerzy zewnętrzni, zapraszani do współpracy przez
realizatorów programu w zależności od celu i rodzaju działania.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski
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