
Zarządzenie Nr 115/2017 
Burmistrza Tyszowiec 

z dnia 08 listopada 2017 r. 
 
 

w sprawie ogłoszenia konsultacji 
 
 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr XV/71/2011 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 
grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2012. 
poz.408) zarządzam, co następuje: 

 
§1.1. Ogłaszam konsultacje dotyczące projektów Uchwał Rady Miejskiej w Tyszowcach 

w sprawie uchwalenia: 
1) ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 

rok 2018” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 
2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 stanowiący 

załącznik nr 2 niniejszego Zarządzenia. 
2.Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów określonych 
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) o projekcie aktów tj. uchwał, o których 
mowa w ust. 1. 
3.Forma konsultacji: 

1) złożenie w wersji papierowej ,bądź elektronicznej opinii na FORMULARZU 
ZGŁOSZENIA OPINII, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,  
lub 

2) przyjęcie przez osobę odpowiedzialną za konsultacje zgłoszenia ustnego opinii przez 
przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu, z którego sporządza ona 
notatkę na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII, a którą podpisuje osoba 
zgłaszająca opinię. 

4.Termin konsultacji: rozpoczęcie 08.11.2017 r. zakończenie 28.11.2017 r. 
5.Zasięg terytorialny konsultacji: gmina Tyszowce.  
6.Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wiesława Jurkiewicz-Inspektor ds. 
obsługi kasowej i Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach – pokój nr 7, tel.84 66 12 126 
 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

         
 
 

 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 115/2017 
Burmistrza Tyszowiec 
z dnia 8 listopada 2017 r. 

 
 

UCHWAŁA Nr ____/_____/2017 
Rady Miejskiej 
w Tyszowcach 

z dnia ________________2017 r. 
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2018 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 
487 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 
 § 1. Uchwala się Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
 
 § 2. Wykonane uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr ____/___/2017 
Rady Miejskiej w Tyszowcach 
z dnia ________________ 2017 r. 
 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Tyszowce na rok 2018 

 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Tyszowce został opracowany w oparciu o art.4ˡ ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487), 
w związku z art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz.1875) Program charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii 
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kierunki działań w nim 
określone stanowią rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich. 

 
Dział I. Diagnoza Problemu na terenie Gminy Tyszowce 

 
Problem uzależnienia od alkoholu jest znaczący zarówno w skali kraju, jak również 

w wymiarze lokalnym jak i regionalnym. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada obowiązek podejmowania działań w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy. 

Uzależnienie od alkoholu powoduje trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu 
nerwowego, przyczynia się do fizycznego i psychicznego wyniszczenia organizmu. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia , alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników 
ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko to palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. 
Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu. Alkoholizm 
rozwija się stopniowo , bez świadomości osoby pijącej i prowadzi w konsekwencji do utraty 
samokontroli. Choroba ta  dotyka nie tylko osoby spożywającej alkohol, ale również 
członków rodziny uzależnionego. Szkody wynikające z nadużywania występują w bardzo 
różnych obszarach , nie można ich uniknąć , ale można zmniejszyć ich rozmiary i dotkliwość. 

Na terenie Gminy Tyszowce przeprowadzona została Diagnoza Lokalnych Zagrożeń 
Społecznych, w której brali udział uczniowie szkoły podstawowej - 52 osoby, uczniowie szkoły 
gimnazjalnej- 178 osób, uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej - 26 osób. Łącznie zrealizowano 
256 ankiet. Celem badania było zdiagnozowanie problemów spożywania alkoholu, zażywania 
narkotyków i innych substancji o działaniu psychoaktywnym, a także palenia wyrobów 
tytoniowych oraz zjawiska przemocy wśród ludzi młodych czyli uczniów gminy Tyszowce. 
Pod uwagę wzięto kwestie dotyczące sytuacji społecznej badanych osób takie jak płeć, stopień 
edukacji  uczniów. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach 
przez Studio Diagnozy i Profilaktyki w Krakowie wynika, że spożywanie napojów 
alkoholowych przez badanych uczniów jest umiarkowanie poważnym problemem. Do spożycia 
alkoholu przynajmniej raz w życiu przyznało się  84,6% badanych uczniów szkoły 
ponadgimnazjalnej, 47,7% uczniów szkoły gimnazjalnej oraz 3,8% uczniów szkół 
podstawowych.3,4% badanych gimnazjalistów oraz 19,2% badanych licealistów przynajmniej 
raz w życiu użyło narkotyków. Jednocześnie niepokojący jest dostęp uczniów do substancji 
alkoholowych, gdyż 9,6% uczniów szkół podstawowych, 33% gimnazjalistów i 38,4 
licealistów oceniło zakup alkoholu jako raczej łatwe lub bardzo łatwe zadanie.12,6% uczniów 
szkół podstawowych i 26,9% uczniów liceum wypowiadało się w ten sam sposób 
o narkotykach .Ograniczenie dostępu do substancji psychoaktywnych jest zadaniem będącym 
w obowiązku dorosłych. W związku z tym  na zlecenie Urzędu Miejskiego przeprowadzono 



badania pt. ,,Zakup kontrolowany”. Po przeprowadzonym eksperymencie zostało 
przeprowadzone szkolenie terenowe dla właścicieli oraz pracowników punktów sprzedaży 
alkoholu. Akcją objęto 20 z 21 punktów sprzedaży alkoholu ponieważ jeden był nieczynny. 
Szkolenie tego typu jest elementem diagnozy i profilaktyki nakierowanej na problematykę 
alkoholową, opisuje postawę sprzedawców i społeczności lokalnej (reakcja innych klientów na 
zakup alkoholu przez dzieci i młodzież) do spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie , 
oraz wprowadza działania naprawcze w trakcie szkoleń dla sprzedawców. Zakup składał się z 
dwóch etapów. Pierwszy polegał na odwiedzeniu każdego punktu sprzedaży przez osobę 
wyglądającą na niepełnoletnią w asyście psychologa w celu dokonania zakupu alkoholu w tym 
przypadku piwa .Rolą psychologa była obserwacja przebiegu sytuacji oraz towarzyszących jej 
wydarzeń, gdzie kupującym był mężczyzna pełnoletni którego wiek oceniano na ok. 17-18 lat. 
Drugi etap to szkolenie podsumowujące w każdym punkcie sprzedaży prowadzone przez 
psychologa. Jego głównym celem było uświadomienie konsekwencji wynikającej z nielegalnej 
sprzedaży alkoholu, przedstawienie zasad sprzedaży, uprawnień i obowiązków sprzedawców, 
nauka umiejętności psychospołecznych ważnych w pracy sprzedawcy, przede wszystkim 
asertywnej odmowy, procedura postępowania w sytuacjach wyjątkowych. Wyniki zakupu 
kontrolowanego są następujące:  

- w 7 punktach sprzedawcy poprosili tajemniczego klienta o okazanie dokumentu 
potwierdzającego pełnoletniość, jego brak poskutkował odmową sprzedaży,  

- do sprzedaży doszło w 13 punktach w jednym zapytano o wiek i dokument 
potwierdzający, jednak sprzedawca zdecydował się sprzedać pod wpływem próśb kupującego. 
W związku z tym w roku 2018 zostanie przeprowadzone ponowne szkolenie. 
 

Dział II. Adresaci Programu 
 

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy gminy Tyszowce, a w szczególności 
następujące grupy osób: 
1.Osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby pijące szkodliwie.   
2.Dzieci i młodzież szkolna (w tym dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem). 
3.Rodziny (w tym osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie z problemem 
alkoholowym.  
 

Dział III. Cele i zadania Programu 
 
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz minimalizacja 
dysfunkcji życia rodzinnego i społecznego wśród osób dotkniętych problemem alkoholowym 
oraz ich rodzin poprzez: 

1) Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych konsultacji i poradnictwa: medyczne-
go, psychologicznego, pedagogicznego rodzinnego, prawnego, socjalnego dla rodzin 
osób z problemem alkoholowym, 

2) Dofinansowanie dodatkowych programów profilaktycznych dla osób uzależnionych 
oraz członków rodzin osób z problemem alkoholowym, a także osób dotkniętych prze-
mocą w wyniku nadużywania alkoholu. 

2.Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi. Upowszechnianie i utrwalanie postaw abstynenckich wobec alkoholu, a w 
szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

1) Realizacja w szkołach na terenie gminy programów profilaktyki alkoholowej, w tym 
nakierowanych na kształtowanie i wzmacnianie czynników chroniących przed podej-
mowaniem zachowań ryzykownych z filozofią profilaktyki pozytywnej (m.in. budowa-
nie konstruktywnych interakcji społecznych, poczucia własnej wartości i skuteczności, 
rozwój zainteresowań). 



2) Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu, w tym działań 
profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym, imprez bezalkoholowych kie-
rowanych do ogółu społeczności lokalnej w ramach organizacji czasu wolnego jako al-
ternatywy dla podejmowania zachowań ryzykownych.  

3) Edukacja rodziców i opiekunów w zakresie szybkiej identyfikacji problemów alkoho-
lowych dziecka oraz wsparcie dla rodzin z dziećmi przejawiającymi problemy alkoho-
lowe. 

4) Prowadzenie zajęć, warsztatów, pogadanek i prelekcji dla dzieci i młodzieży o tematyce 
dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek. 

5)  Organizowanie i dofinansowanie konkursów i imprez dla placówek oświatowych pro-
wadzących działalność profilaktyczną na terenie gminy. 

6) Organizowanie szkoleń, warsztatów dla sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi. 

7) Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych o tematyce związanej z ryzykiem 
prowadzenia pojazdów (w tym rowerów) pod wpływem alkoholu.  

8) Organizowanie wypoczynku letniego, ferii zimowych, Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć sportowych, pogadanek profilaktycznych 
itp.  

3.Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa poprzez podejmowanie interwencji w związku 
z naruszeniem przepisów art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

1) Realizacja procedury kontroli placówek handlowo – usługowych co do których zostały 
złożone wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

2)  Kontrola spożywania alkoholu w miejscach publicznych objętych ustawowym zaka-
zem, 

3) Kontrola spożywania napojów alkoholowych przez nieletnich na terenie gminy, 
4) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów in-

tegracji społecznej.  
4.Wdrażanie procedur zmierzających do uzyskania orzeczenia o obowiązku poddania się 
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

1) Podejmowanie czynności  zmierzających do uzyskania orzeczenia o zastosowaniu wo-
bec osoby uzależnionej  od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego. 

 
Dział IV. Zasoby Gminy w zakresie działań profilaktycznych 

 
1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wsparcie w różnych aspektach funkcjonowania rodzin 
wywoływanych nadużywaniem alkoholu. 
2.Posterunek Policji w Tyszowcach – kontrola kierowców w zakresie kierowania pojazdami 
pod wpływem alkoholu, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, zwalczanie 
przestępczości, prowadzenie interwencji w zakresie przemocy w rodzinie. 
3.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – powołana Zarządzeniem 
Burmistrza do inicjowania działań związanych z profilaktyką problemów alkoholowych oraz 
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a także do podejmowania czynności 
zmierzających do podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną. 
4.Placówki oświatowe na terenie gminy – odpowiedzialne za realizację programów 
profilaktycznych w szkołach, wzmacnianie czynników chroniących i eliminowanie czynników 
ryzyka. 
5.Kluby Sportowe z terenu gminy szkolne i gminne – organizowane zajęcia sportowe zarówno 
dla dzieci jak i dorosłych są doskonałą alternatywą dla spożywania napojów alkoholowych. 
6.Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży 
o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień. 



7.Samorządowe Centrum Kultury -organizuje wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi i jest 
miejscem gdzie można się spotkać podczas organizowanych imprezach lokalnych jak np. Dzień 
Matki, Dzień Kobiet itp. 
8.Zespół Interdyscyplinarny - zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 
ochroną ofiar przemocy w rodzinie i prowadzeniem w tym zakresie działań profilaktycznych. 
 

Dział V. Wsparcie finansowe instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych na terenie gminy Tyszowce 

 
1.Finansowanie zakupu programów i przedstawień profilaktycznych, dla szkół.  
2.Wyposażenie szkół, świetlic, bibliotek i innych realizatorów Programu w specjalistyczną 
literaturę, materiały informacyjne i szkoleniowe. 
3.Finansowanie koncertów i przedstawień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej, 
nauczycieli i rodziców obejmujących profilaktykę uzależnień. 
4.Wspieranie działalności klubów sportowych zapewniających dzieciom i młodzieży 
organizację czasu wolnego. 
5.Doposażenie Biblioteki Gminnej i bibliotek szkolnych w literaturę z zakresu profilaktyki 
uzależnień, lektury i inne wydawnictwa. 
6.Dofinansowanie imprez gminnych i organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury 
promujących zdrowy styl życia i właściwe wzorce rodzinne, patriotyczne i społeczne. 
7.W ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Tyszowcach w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych mieszkańców tejże placówki - dofinansowanie 
szkoleń pracowników z zakresu uzależnień, przemocy, która jest wynikiem nadużywania 
alkoholu. 
8.Wspieranie działalności instytucji ,stowarzyszeń i Kościoła służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 
 

Dział VI. Zasady finansowania Programu 
 
Finansowanie realizacji zadań Programu dokonywane będzie z rocznych opłat za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące sprzedaż 
alkoholu podmioty gospodarcze. 
 
Dział VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
 
1.Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w wysokości 110,00 zł brutto. 
2.Wynagrodzenie wypłaca się za każdorazowy udział w posiedzeniu, pracach Komisji jak i w 
związku z udziałem w szkoleniu. 
3.Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności sporządzana po każdym posiedzeniu 
lub po przeprowadzonej kontroli punktów sprzedaży. 
4.W jednym dniu przysługuje jedna dieta bez względu na ilość i rodzaj posiedzeń. 
5.W przypadku gdy posiedzenie Komisji odbędzie się w tym samym dniu co posiedzenie 
organów Rady Miejskiej, członkom Komisji, którzy są radnymi Rady Miejskiej przysługuje 
jedno wynagrodzenie. 

 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 115/2017 
Burmistrza Tyszowiec 
z dnia 8 listopada 2017 r. 

 
 
 

UCHWAŁA Nr ____/_____/2017 
Rady Miejskiej 
w Tyszowcach 

z dnia _____________________2017r. 
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 
2020 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) – Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 



 
Załącznik  
do Uchwały Nr  ____/____/2017 
Rady Miejskiej w Tyszowcach 
z dnia ______________ 2017 r. 

 
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2018 – 2020 
 
 Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń 
zachodzących we współczesnym świecie. Powstaje na wskutek zanikania tradycyjnych więzi 
społecznych , zwłaszcza rodzinnych oraz osłabienia funkcji wychowawczej rodziny i szkoły. 
 Zażywanie narkotyków wywołuje wiele różnych problemów rodzinnych, szkolnych, 
prawnych, a także zdrowotnych. 
 Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Stanowi poważne 
zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa. 
 

Rozdział I 
 Gminny program przeciwdziałania narkomanii określa lokalną strategię w zakresie 
narkomanii i związanych z nią problemów. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez 
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, 
a w szczególności: 

1) działalność wychowawczą, edukacyjną i informacyjną, 
2) leczenie i rehabilitację  osób uzależnionych, 
3) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może 

doprowadzić do narkomanii. 
 

Rozdział II 
 Podstawowym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków, 
oraz związanych z tym problemów, podniesienie świadomości społecznej mieszkańców gminy. 
Cel ten będzie realizowany przez; 
 1.Profilaktykę I-rzędową dotyczącą całej populacji dzieci i młodzieży mającą na celu: 
 - promocję zdrowego stylu życia, 

- zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z używaniem środków          
  odurzających, 
- diagnozę środowiska związaną z problemem używania środków odurzających. 

2. Profilaktykę II- rzędową mającą na celu zapobieganie powstawaniu uzależnienia 
poprzez: 
- kształtowanie postaw abstynenckich u dzieci i młodzieży. 
3. Profilaktykę III- rzędową mającą na celu zmniejszenie skutków zdrowotnych 
i społecznych narkomanii poprzez: 

- utrwalanie postaw abstynenckich, 
- zmotywowanie do leczenia, 
- organizowanie wsparcia po terapii. 

 
Rozdział III 

Zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, obejmują następujące 
działania:  

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych, 

2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej, 



3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
5) wdrożenie profilaktyki rodzinnej, 
6) wspomaganie działalności szkół. 

Zadania te będą realizowane poprzez: 
 - wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

                 w rozwijaniu działań profilaktycznych, 
 - dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu 

                 wolnego dzieci i młodzieży, programów stanowiących alternatywę wobec 
                 używania narkotyków, 

 - dofinansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych, 
 - dofinansowanie szkoleń uwzględniających nowoczesne podejście do profilaktyki 

                dla nauczycieli i wychowawców, 
 - dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
 - rozpowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych, 
 - współpraca z organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów narkomanii. 
 
 

 
  Realizatorzy programu: 
1. Burmistrz Tyszowiec, 
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
3. Szkoły z terenu gminy, 
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
5. Posterunek Policji w Tyszowcach, 
6. Przychodnia w Tyszowcach, 
7. Kluby sportowe, 
8. Parafie Rzym. Katolickie – Tyszowce, Perespa, Czartowiec, 
9. Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach, 
10. Przedszkole Samorządowe w Tyszowcach. 
Program finansowany będzie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
a wydatki są określone w budżecie na rok 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 115/2017 
Burmistrza Tyszowiec 
z dnia 8 listopada 2017 r. 

 
 
   FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII   
            
1. Opinia dotyczy projektu uchwały w sprawie: 

1) „Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2018” 

2) ,,Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 -
2020”  
          

2. Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały:     
Rozpoczęcie 08.11.2017 r.   Zakończenie  28.11.2017 r. 
     

3. Nazwa i adres organizacji pozarządowej wnoszącej opinię: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
             
4. Treść opinii (uwagi i propozycje zmian zapisów projektów uchwały):  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
            
            
            
            
            
          
Tyszowce dnia …................................                         …....................................................
             Imię, nazwisko i stanowisko
               upoważnionego przedstawiciela
                   organizacji pozarządowej
  

 


