
                 
                           U C H W A Ł A    Nr XVI/144/08 

Rady Gminy Solina  
z dnia 30 stycznia 2008 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2008.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
Gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 41 ust. 2 i 5  
ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciw- 
działaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./  -  
Rada Gminy   S o l i n a  

                                               u ch w a l a  

                                                       § 1 

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2008 rok, który zgodny jest z Planem Rozwoju Lokalnego 
Gminy Solina na lata 2004 – 2013 przyjętym uchwałą Rady Gminy Solina Nr 
XV/291/04 z dnia 8 lipca 2004 roku, zawierającym strategię rozwiązywania 
problemów społecznych Gminy Solina, stanowiący załączniki Nr 1 i Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

                                                       § 2  

Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy. 

                                                       § 3  

Traci moc :  

Uchwała Nr V/37/07 Rady Gminy Solina z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r. 

                                                       § 4  

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
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                                                                                                 Załącznik Nr 1  
                                                                                                 do uchwały nr XVI/144/08 
                                                                                                 Rady Gminy Solina 
                                                                                                 z dnia 30 stycznia 2008 r.                                       
   
                                                     PROGRAM 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
                                                   NA 2008 ROK 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu 
prowadzenie działań profilaktyczno- leczniczych zmierzających do poprawy zdrowia 
publicznego społeczności Gminy Solina oraz kształtowania właściwej polityki 
wobec alkoholu. 

 Jeziora Myczkowieckie i Solińskie utworzone przez zapory wodne stanowią

na terenie Gminy Solina główną atrakcję turystyczną. Miejscowości Myczkowce, 
Bóbrka, Solina, Polańczyk, Wołkowyja, Bukowiec, Werlas i Zawóz połoŜone nad 
ich brzegami stały się popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju i za granicą.  
Na tą popularność wpływają walory krajobrazowe terenu, łączące piękne akweny z 
malowniczymi pasmami górskimi. 
Rozbudowana nad ich brzegami baza sanatoryjno- wypoczynkowa, ośrodki 
campingowe, pola namiotowe i znajdujące się w ich pobliŜu gospodarstwa 
agroturystyczne oraz przystanie wodne i kąpieliska sprzyjają rozwojowi róŜnych 
form turystyki i wypoczynku, ale równieŜ powstawaniu coraz bogatszej bazy 
handlowo-gastronomicznej działającej nie tylko w letnim sezonie turystycznym na 
terenie Gminy Solina. 
 Ludność stała Gminy Solina liczy 5350 mieszkańców, a w letnim sezonie 
turystycznym w m-cach lipiec i sierpień wzrasta o 6500 stałych i 4000 sezonowych 
miejsc noclegowych. 

1. Na terenie Gminy Solina są 3 Niepubliczne Ośr. Zdrowia /Wołkowyja,   
Polańczyk i Solina/, w których lekarze rodzinni prowadzą praktykę lekarską, 
Komisariat Policji w Polańczyku , a w letnim sezonie dodatkowo działa 
Sezonowy Posterunek w Solinie, są 3 Zespoły Szkół (podstawowa i 
gimnazjum) w m-ciach : Wołkowyja, Myczków i Bóbrka   3 szkoły 
podstawowe w m-ciach : Zawóz, Berezka i w Myczkowcach, Punkt Filialny w 
Bukowcu, do których  uczęszcza łącznie 670 uczniów. 

Na terenie Gminy Solina działają 53 placówki handlowe, 36 zakładów i barów 
gastronomicznych oraz 34 punktów gastronomicznych szybkiej obsługi. 
 W 16 miejscowościach Gminy sprzedaŜ napojów alkoholowych prowadzi 119 
punktów, w tym 30 placówek handlowych i 90 kawiarni, zakładów i barów 
gastronomicznych. 
Limit zezwoleń ustalony przez Radę Gminy Solina na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych powyŜej 4,5% zawartości alkoholu(wódka, wino) do spoŜycia poza 
miejscem sprzedaŜy w sklepach wynosi 27 punktów oraz limit zezwoleń na sprzedaŜ
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i podawanie napojów alkoholowych powyŜej 4,5% zawartości alkoholu (wino , 
wódka) w gastronomii Rada Gminy Solina ustaliła na 65 punktów . 
 Na terenie Gminy, szczególnie w miejscowościach : Myczkowce, Solina, 
Polańczyk i Wołkowyja zwłaszcza w letnim sezonie turystycznym występuje 
nasilenie zjawisk zakłócania spokoju i porządku publicznego związanych, między 
innymi, równieŜ ze sprzedaŜą, podawaniem i konsumpcją alkoholu. 
Poza letnim sezonem najczęściej tego typu wykroczenia, w coraz mniejszym 
nasileniu, występują w m-ci Polańczyk, bowiem ta miejscowość powoli staje się
zaląŜkiem infrastruktury miejskiej (siedziba Urzędu i jednostek pomocniczych, 
ośrodki sanatoryjno- wypoczynkowe, bloki mieszkalne, bogata baza handlowo- 
gastronomiczna i kulturalno-rozrywkowa). 

Zadanie 1   
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu. 

1.1. Zapewnienie kaŜdemu pacjentowi i jego rodzinie moŜliwości bezpłatnego 
korzystania z usług Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień oraz usług 
Poradni Odwykowej w Lesku zajmujących się diagnozą i terapią
problemów uzaleŜnienia i współuzaleŜnienia, 

1.2. Podjęcie starań o utworzenie i naleŜyte funkcjonowanie Punktu 
Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi na bazie GOPS 
Polańczyk lub Niepubl. Ośrodka Zdrowia, który byłby otwarty minimum 2 
razy w tygodniu (czwartek, piątek w godzinach 1400 do 1600 ). DyŜur pełnić
moŜe np. pracownik GOPS, lekarz lub pedagog, 

1.3. Uruchomienie i naleŜyte funkcjonowanie na terenie Gminy Solina w m-ci 
Polańczyk Telefonu Zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie (GOPS, 
Komisariat Policji lub Niepubl. Ośr. Zdrowia), 

1.4. Stała współpraca z Poradnią Leczenia UzaleŜnień oraz Poradnią
Odwykową  w Lesku. 

Wydatki dotyczyć będą otworzenia i naleŜytego funkcjonowania Punktu 
Konsultacyjnego, to jest opłacanie dyŜurów 2 razy w tygodniu w godzinach 
popołudniowych, uruchomienie i funkcjonowanie Telefonu Zaufania dla ofiar 
przemocy w rodzinie, to jest zapłaty za pełnienie dyŜurów przez specjalistów: lekarz, 
psycholog terapeuta, pedagog lub pracownik GOPS. 

Zadanie Nr 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
2.1. Zwiększanie skuteczności interwencji prawno- administracyjnych przez:   
       Policja, GOPS, Niepubl. Ośr. Zdrowia wobec przemocy w rodzinie i innych             
       zasad  funkcjonowania rodziny powodowanych przez picie alkoholu, 
2.2. Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy  
       psychologicznej i społecznej dla członków rodzin alkoholowych poprzez  
       organizowanie grup samopomocowych dla kobiet przy Niepubl. Ośr. Zdr.  
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       w Polańczyku, Solinie i Wołkowyi przy Punkcie Konsultacyjnym (GOPS       
       lub Niepubl. Ośr. Zdrowia Polańczyk), 
2.3. Współdziałanie z Komisariatem Policji w Polańczyku, Prokuraturą  
       Rejonową w Lesku, pracownikami GOPS Polańczyk, pedagogami  
       szkolnymi szkół podstawowych w Myczkowcach, Bóbrce, Myczkowie,  
       Berezce, Wołkowyi w celu udzielania profesjonalnej pomocy ofiarom  
       przemocy w rodzinie. 
2.4. Nawiązanie kontaktu z placówkami na terenie województwa 
       podkarpackiego mogących zapewnić tymczasową ochronę dla dzieci z  
       rodzin, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie. 
Wydatki dotyczyć będą zapłaty za pełnione dyŜury w Punkcie Konsultacyjnym 
(GOPS lub Niepubl. Ośr. Zdrowia Polańczyk) przez przeszkolonych pracowników 
opieki społecznej, pedagogów, lekarzy, psychologów itp., a takŜe zakupy materiałów 
informacyjnych i poradników prawno- socjalnych. 

Zadanie Nr 3  
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w 
szczególności dla młodzieŜy. 
3.1. Organizowanie i finansowanie popularnych szkolnych programów  
       profilaktycznych dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, 
3.2. Wspieranie kształcenia w dziedzinie profilaktyki pedagogów szkolnych,  
       nauczycieli i wychowawców, 
3.3. Organizowanie form spędzania wolnego czasu (ferie, wakacje) w postaci  
       obozów terapeutycznych dla dzieci alkoholików. 
Wydatki dotyczyć będą opłat za szkolenia, opłat za przebywanie dzieci alkoholików 
na obozach a takŜe zakupy materiałów informacyjnych programów profilaktycznych 
dla uczniów szkół podstawowych. 

Zadanie 4 
Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 
sprzedaŜy napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia w miejscu lub poza 
miejscem sprzedaŜy oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.  
 4.1. Ograniczanie dostępności do alkoholu poprzez: 

- podejmowanie przez Radę Gminy Solina stosownych uchwał lub ich     
zmian w   zakresie zasad wydawania i cofania zezwoleń (dostępności) 
rozmieszczania i ilości punktów sprzedaŜy alkoholu(parkingi, stacje 
benzynowe), warunków w jakich sprzedaŜ jest dopuszczalna ( określenie 
powierzchni sprzedaŜnej, wymóg urządzenia toalet itp.) 

        -  podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do  
        podmiotów handlujących alkoholem, 
4.2. Zasady wydawania zezwoleń : 

- podmiot gospodarczy aby mógł otrzymać zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu 
musi: 
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a) spełnić warunki wymienione w ustawie z dnia 26 października 1982r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
b) mieścić się w limicie punktów sprzedaŜy określonych w uchwale Rady 

Gminy Solina z 16 lutego 1996r. Nr XX/149/96, 
c) spełniać zasady usytuowania i warunki określone w uchwale Rady Gminy 

Solina z dnia 27 października 1997r.Nr XXXIII/312/97 
4.3. Cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji Wójta Gminy Solina w     
       przypadkach określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o  
       wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz nie  
       przestrzegania zasad i warunków uchwalonych przez Radę Gminy Solina, 
4.4. Do przeprowadzenia kontroli podmiotów handlujących alkoholem  
       upowaŜnieni są członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów  
       Alkoholowych i inne osoby, które winny legitymować się upowaŜnieniem  
       wydanym przez Wójta Gminy Solina i dowodem osobistym, 
Wydatki dotyczyć mogą opłat za wynajęcie środka transportu na przewóz Komisji 
kontrolującej podmioty handlujące alkoholem. 
4.5. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w    

Solinie z/s w Polańczyku przysługuje wynagrodzenie w następującej  
wysokości : 
1/ przewodniczącemu Komisji- w wysokości 240 zł brutto za udział w    
posiedzeniu Komisji, 
2/ pozostałym członkom Komisji- w wysokości 144 zł brutto za udział w 
posiedzeniu Komisji. 

          
           
Zadanie Nr 5  
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
5.1. Wspieranie materialne, edukacyjne i lokalowe dla podmiotów  
       niepaństwowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów  
       alkoholowych.. 
Wydatki mogą dotyczyć opłacania szkoleń, nieodpłatnego udostępnienia lokalu, 
zwolnienia z opłat eksploatacyjnych i czynszowych, zlecenie przedmiotowe zadań
wynikających z Gminnego Programu /konkursy ofert, dotacje przedmiotowe/ 



1

                                                                                                                                           Załącznik nr 2                   
                                                                                                                                                                  do uchwały nr XVI/144/08

Rady Gminy Solina
z dnia 30 stycznia 2008 r. 

   Plan wydatkowania środków finansowych 

        z zakresu działań profilaktyczno- leczniczych zmierzających do poprawy zdrowia publicznego społeczności  
                Gminy Solina oraz kształtowania właściwej polityki wobec alkoholu  w ramach Programu Profilaktyki 
        I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Solina w 2008 r. 

Lp Rodzaj   zadania
Miejsce i czas      .    

realizacji 
Podmiot oddziaływ. – 

kto uczestniczy -
Realizator działań Planowany koszt w zł

I Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
– stała współpraca z Ośrodkiem 

Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień
oraz Poradnią Odwykową w Lesku,

– inicjowanie działań zmierzających 
do poddania się badaniom, leczeniu 
odwykowemu(stacjonarne i 
otwarte)osób uzaleŜnionych od 
alkoholu i profilaktyka w tym 
zakresie  

– zapewnienie kaŜdemu pacjentowi, 
jego rodzinie moŜliwości 
bezpłatnego korzystania z usług 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień  oraz usług Poradni 
Odwykowej w Lesku zajmujących 
się diagnozą i terapią uzaleŜnień i 
współuzaleŜnień, 

– kontrola rynku sprzedaŜy napojów 
alkoholowych, zezwoleń, zakazu 

Teren Gminy Mieszkańcy Gminy Członkowie   Komisji 20.000
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reklamy napojów alkoholowych, 
– zakup literatury fachowej dla 

poszczególnych zadań, 
– funkcjonowanie w m-ci Polańczyk 

Telefonu Zaufania w tym dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie, 

– podjęcie starań o utworzenie 
Punktu Interwencji Kryzysowej dla 
osób z problemami alkoholowymi, 

– zwrot kosztów przejazdu osób 
wzywanych na przesłuchanie przed 
Komisją lub kierowanych dla 
Ośrodka Profilaktyki i UzaleŜnień
oraz Poradni Odwykowej 

– konsultacje i podjęcie leczenia typu 
otwartego,  

– wypłata wynagrodzenia    
członkom Gminnej komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych    

II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
– Polańczyk  
– pomoc dla dzieci i młodzieŜy z    
– rodzin zagroŜonych patologią/ 
– alkohol, narkomania/ 
– udzielenie pomocy finansowej w 

formie zasiłków celowych , 
– pomoc rzeczowa, 
– posiłki lub obiady dla dzieci w 

stołówkach szkolnych ( dla dzieci z 
rodzin patologicznych), 

– kolonie letnie dla dzieci z rodzin 
ubogich i patologicznych, 

– spotkanie z okazji Dnia Seniora 

Teren Gminy Mieszkańcy Gminy Pracownicy socjalni 
GOPS 

15.000
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III Gminny Zespól Ekonomiczno- 
Administracyjny Szkół. 

Zespoły Szkół:Bóbrka, Myczków, 
Wołkowyja.  
Szkoły Podstawowe: Berezka, 
Myczkowce. 
– Szkoły filialne:Bukowiec                        

-prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjno- 
edukacyjnej, 

– wspieranie kształcenia nauczycieli i 
wychowawców w zakresie 
profilaktyki alkoholowej, 
narkomanii i palenia tytoniu, 

– organizowanie form spędzania 
wolnego czasu w okresie ferii i 
wakacji oraz w roku szkolnym w 
dofinansowania form pracy 
pozalekcyjnej z uczniami: kółka 
zainteresowań, zajęcia rekreacyjno- 
sportowe, zajęcia korekcyjno- 
kompensacyjne, szkolne koła 
sportowe, pozalekcyjna nauka 
języków obcych, chóry szkolne, 
wycieczki dydaktyczno- 
rekreacyjne i tym podobne formy 
spędzania wolnego czasu uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów, 

–  zakupy sprzętu i oprogramowania 
komputerowego w tym z zakresu 
profilaktyki alkoholowej, 
narkomanii, palenia tytoniu itp., 
zakupy sprzętu muzycznego, 

Szkoły i filie Uczniowie 

w tym                    

Pracownicy GZEAS, 
nauczyciele, 
pedagodzy , 
wychowawcy 

75.000 

11.000 
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sportowego, na wyposaŜenie sal 
gimnastycznych i sal do 
prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, 
pomoc w finansowaniu konkursów 
i olimpiad przedmiotowych, 

– wyposaŜ. w sprzęt Sali Gimnast. -. 
Szkoła Podstawowa w Berezce 

– finansowanie zajęć reedukacyjno- 
wyrównawczych ( praca z dziećmi 
z rodzin patologicznych) 

– wyposaŜenie sal i obiektów 
sportowych w sprzęt sportowy, 

– program wsparcia „ Tacy Sami” – 
do Programu profilaktyki 
alkoholowej Zespołu Szkół z terenu 
Gminy Solina  

Zespoły szkół i 
szkoły podstawowe 

w tym: 

                                                   

w tym 

50.000

14.000 

IV Gminny Ośrodek Kultury , 
Sportu i Turystyki- Polańczyk  

– dofinansowanie form spędzania 
wolnego czasu dzieci, młodzieŜy i 
dorosłych w świetlicach wiejskich 
oraz działających przy nich 
zespołach muzycznych, wokalnych, 
kapel ludowych, zespołów tańca 
ludowego, wyposaŜanie świetlic w 
stoły pingpongowe i bilardowe, 

– pomoc finansowa w urządzaniu 
turniejów ( szachy, tenis stołowy 
itp.), konkursów, prezentacji 
zespołów, przeglądów i udziale 
zespołów artystycznych z Gminy w 
imprezach gminnych, regionalnych 
i wojewódzkich, 

– pomoc finansowa z zakresu sportu, 

Świetlice, biblioteki i 
 ich filie na terenie  
 Gminy 

Dzieci, młodzieŜ i 
 dorośli mieszkańcy 
 Gminy 

Pracownicy GKOSiT 
                35.000 
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turystyki, kultury fizycznej, 
rekreacji i wypoczynku w formie 
zakupu sprzętu sportowego, 
turniejów sportowych, Szkolnych 
Kół Sportowych( piłka noŜna, 
siatkowa, do kosza, tenis stołowy 
itp.), 

– dofinansowywanie budowy i 
bieŜącej eksploatacji boisk, sal 
gimnastycznych i ich wyposaŜenie 
w sprzęt sportowy, budowę boisk 
do kosza, siatkówki, zakupy 
strojów sportowych, 

 :

V Prowadzenie zajęć przez 
zrzeszenia i stowarzyszenia  
(Koła Wędkarskie w Solinie, 
Polańczyku, Koła KGW, Caritas, 
OSP, itp.)’’ 

– organizacja masowych imprez, 
odczyty, prelekcje, pogadanki, 
zjazdy, zloty, szkolenia, kursy, 
pokazy itp., propagowanie 
zdrowego stylu Ŝycia i form 
spędzenia wolnego czasu przez 
członków i niezrzeszonych podczas 
w/w imprez , 

-    organizacja imprez przez inne  

     Organizacje społeczne i stowarzysz. 

Teren Gminy 
Dzieci, młodzieŜ i  
 dorośli, podmioty  
gospodarcze  
Koła PZW 
Koła KGW 
Klub Honor.Krwiod. 
Caritas  
OSP 
PZW Głuchych 
PZW Niewidomych  
Liga Kobiet Polskich 

Członkowie 
stowarzyszeń i  
zrzeszeń
       w tym : 
       w tym : 
       w tym : 
       w tym : 
       w tym : 
       w tym : 
       w tym : 
       w tym : 

            
20.000 

         
       800 
  10.000     
       500      
    2.000      
    1.500    
       500        
       500       
       500        

3.700 
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VI Dofinansowywanie dodatkowych 
 zadań realizowanych przez :
– Izbę Wytrzeźwień w śurawicy 

k/Przemyśla , 
– Warsztaty psychoprofilaktyczne dla 

nauczycieli, 
– Pomoc w prowadzeniu Świetlicy 

Socjoterapeutycznej dla dzieci i 
młodzieŜy z rodzin zagroŜonych 
patologią/alkohol,narkomania/ 

– Kampania ogólnopolska „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”, 

Komisariat Policji- Polańczyk   
– działania kontrolno- interwencyjne 

w stosunku do podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych 
łamiących ustawę o wychowaniu w 
trzeźwości- kontrole( zakup etyliny 
do radiowozu Policji)  

Mieszkańcy z terenu  
Gminy Szkoły gm. 
Solina 

Wołkowyja-dzieci i 
młodzieŜ

Teren Gminy                                        

Szkoły – dzieci i  
 młodzieŜ

Podmioty gospod. 
oraz osoby fizyczne 

RAZEM

                     15.000  
 pozostało z roku 
 ubiegłego 1.000,-   
      
       
       

       

     15.000 

          

                  

                 180.000
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                                                                                                        Załącznik nr 3 
                                                                                                        do uchwały nr XVI/144/08 

                                                                                            Rady Gminy Solina                                                    
                                                                                                     z dnia 30 stycznia 2008 r.                                           

GMINNY PROGRAM 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008  ROK 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu prowadzenie 
działań profilaktyczno-leczniczych zmierzających do poprawy zdrowia 
publicznego oraz kształtowania polityki społecznej, gospodarczej i oświatowo-
wychowawczej wobec zjawiska narkomanii. 
 Gmina Solina jest gminą turystyczną, w której rozbudowana baza 
sanatoryjno-wypoczynkowa, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne 
oraz przystanie wodne i kąpieliska połoŜone w miejscowościach Myczkowce, 
Bóbrka, Solina, Polańczyk, Wołkowyja, Bukowiec Werlas i Zawóz nad 
brzegami jezior Myczkowieckiego i Solińskiego sprzyjają rozwojowi turystyki 
aktywnej, wypoczynkowi i lecznictwu coraz liczniej przybywających 
wczasowiczów i turystów w sezonie letnim oraz zimowym. 
Wypoczywających i leczących się przyciągają rozległe akweny wodne 
wkomponowane w malownicze pasma górskie oraz walory środowiskowo-
przyrodnicze. 
 Ludność stała Gminy Solina liczy 5.350 mieszkańców, ale w letnim 
sezonie turystycznym (głównie lipiec-sierpień) wzrasta o 6.500 stałych i 4.000 
sezonowych miejsc noclegowych. Tak duŜa liczba przyjeŜdŜających niesie 
równieŜ z sobą nasilenie zjawisk zakłócania spokoju i porządku publicznego 
związanych nie tylko ze sprzedaŜą, podawaniem i konsumpcją alkoholu, ale 
takŜe kontaktu ludności miejscowej i napływowej z pojawiającym się
zjawiskiem narkomanii. Sprzyja temu szczególnie duŜy ruch turystyczny i 
wypoczynek młodzieŜy, zwłaszcza w ośrodkach campingowych i na polach 
namiotowych oraz coraz bogatsza baza gastronomiczna oferująca takŜe 
działalność rozrywkową (dancingi, dyskoteki, wieczorki) w miejscowościach 
Solina, Polańczyk, Wołkowyja, Bukowiec i Zawóz. 
 Na terenie gminy są 3 Niepubliczne Ośrodki Zdrowia (Solina, Polańczyk, 
Wołkowyja), w których lekarze rodzinni prowadzą praktykę lekarską dla 
ludności i w letnim sezonie takŜe wypoczywającym. Komisariat Policji mieści 
się w Polańczyku, a w sezonie (lipiec, sierpień) uruchamiany jest  Sezonowy 
Posterunek Policji w miejscowości Solina. 
Zespoły Szkół (3) są w miejscowościach Bóbrka, Myczków i Wołkowyja, 
Szkoły Podstawowe (3) w Myczkowcach, Berezce i Zawozie, Punkt Filialny 
Zespołu Szkół Wołkowyja w m-ci Bukowiec, do których łącznie uczęszcza 670 
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uczniów. Na terenie gminy prowadzi działalność gastronomiczną 36 zakładów i 
barów oraz jest 34 punktów gastronomicznych szybkiej obsługi w 
miejscowościach Myczkowce, Solina , Polańczyk, Wołkowyja, Bukowiec, 
Bóbrka i Zawóz.  
W miejscowościach Myczkowce, Solina, Polańczyk i Wołkowyja zwłaszcza w 
letnim sezonie turystycznym występuje nasilenie zakłócania spokoju i porządku 
publicznego związanego ze sprzedaŜą, podawaniem i konsumpcją alkoholu, ale 
równieŜ narkomanią podczas zabaw, wieczorków i dyskotek w zakładach 
gastronomicznych i w ich pobliŜu lub w drodze powrotnej młodzieŜy w 
godzinach nocnych do miejsc zamieszkania i wypoczynku. 
Po za letnim sezonem turystycznym tego rodzaju wykroczenia w mniejszym 
zakresie występują w m-ci Polańczyk, bowiem ta miejscowość powoli staje się
zaląŜkiem infrastruktury miejskiej ( siedziba Urzędu, Ośrodki Sanatoryjno- 
Wypoczynkowe, zespół bloków mieszkalnych na Osiedlu Panorama, Poczta, 
Apteka, Niepubliczny Ośrodek Zdrowia, siedziba Policji, bogata baza 
handlowo-gastronomicza i kulturalno-rozrywkowa). 
W związku z powyŜszym poniŜej przedstawia się w sposób syntetyczny cele 
ogólne, szczegółowe, zadania realizacji celów oraz harmonogram realizacji 
Programu, który będzie realizowany na poziomie samorządu gminnego przez 
Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki 
oświatowe oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie 
promowania programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach na terenie 
Gminy adresowanych zwłaszcza do dzieci i młodzieŜy w wieku 10-16 lat. 

Zadanie 1
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
zagroŜonych uzaleŜnieniem od narkomanii.  
1.1 Zapewnienie kaŜdemu pacjentowi i jego rodzinie moŜliwości bezpłatnego 

korzystania z usług Poradni Leczenia UzaleŜnień i Poradni Odwykowej w 
Lesku zajmujących się diagnozą i terapią  problemów uzaleŜnienia i 
współuzaleŜnienia. 

1.2 Podjęcie starań o utworzenie i naleŜyte funkcjonowanie Punktu 
Konsultacyjnego dla osób z problemami uzaleŜnień i współuzaleŜnienia na 
bazie GOPS lub Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Polańczyku, który 
będzie otwarty minimum 2 razy w tygodniu ( czwartek, piątek w godz. od 
14.00 do 16.00), dyŜur pełnić moŜe lekarz, pedagog, psycholog, 
psychoterapeuta, prawnik itp. 

1.3 Uruchomienie Telefonu Zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie z 
problemem uzaleŜnień i współuzaleŜnień- rozszerzenie zakresu 
działającego Telefonu Zaufania w Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w 
Polańczyku ( specjalista terapeuta, funkcjonariusz Policji itp.) 

1.4 Stała współpraca z Poradnią Leczenia UzaleŜnień i Poradnią Odwykową w 
Lesku 
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Wydatki dotyczyć będą opłacania dyŜurów 2 razy w tygodniu w godzinach 
popołudniowych, rozszerzenie zakresu funkcjonowania Telefonu Zaufania o 
przemoc w rodzinie- zapłata za pełnienie dyŜurów przez specjalistów: lekarz, 
psycholog terapeuta, pedagog itp. 

Zadanie 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej. 
2.1 Zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych przez: 

Policja, GOPS, Niepubliczny Ośrodek Zdrowia, Prokuratura i Sąd, 
2.2 Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy 

psychospołecznej dla członków rodzin z problemem narkomanii, 
2.3 Współdziałanie z Komisariatem Policji w Polańczyku, Prokuraturą

Rejonową w Lesku, pracownikami GOPS Polańczyk, pedagogami i 
wychowawcami szkolnymi szkół Gminy Solina w celu udzielania 
profesjonalnej pomocy uczniom i ich rodzinom z problemem narkomanii 
lub jej zagroŜeniami, 

2.4 Nawiązanie kontaktu z placówkami na teranie województwa 
podkarpackiego mogących zapewnić tymczasową ochronę dzieciom z 
rodzin zagroŜonych narkomanią lub z problemem narkomanii. 

Wydatki dotyczyć będą zapłaty za pełnione dyŜury w Punkcie Konsultacyjnym 
(GOPS, Urząd Gminy, świetlica GKOSiT-Polańczyk) przez przeszkolonych 
pracowników opieki społecznej, pedagogów i wychowawców szkolnych, 
lekarzy, psychologów), a takŜe zakup materiałów informacyjnych i poradników 
prawno-socjalanych.  

Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w 
szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla uczniów, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych,  
3.1 Organizowanie i finansowanie popularnych szkolnych programów 

profilaktycznych dla uczniów w wieku 10-16 lat,  
3.2 Wspieranie kształcenia w dziedzinie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej pedagogów szkolnych, 
wychowawców i nauczycieli, 

3.3 Organizowanie form spędzania wolnego czasu (obozy wędrowne, kolonie 
wycieczki w czasie ferii i wakacji) w postaci obozów terapeutycznych dla 
dzieci z problemem zagroŜenia i współuzaleŜnienia narkomanią. 
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Wydatki dotyczyć będą opłat za szkolenia, opłat za przebywanie dzieci na 
koloniach, obozach i wycieczkach, a takŜe zakup materiałów informacyjnych 
programów profilaktycznych dla uczniów szkół Gminy Solina. 

Zadanie 4
Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych słuŜących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 
4.1 Nawiązywanie kontaktów i stałej współpracy z instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie udzielania profesjonalnej 
pomocy dotyczącej rozwiązywanie problemów narkomanii. 

Wydatki dotyczyć będą korzystania z pomocy profesjonalistów instytucji, 
organizacji pozarządowych i osób fizycznych ( programy, szkolenia, seminaria, 
wykłady, spotkania z dziećmi i młodzieŜą w szkołach, prowadzenie zajęć i 
kółek zainteresowań itp.) 

Zadanie 5
Pomoc społeczna osobom zagroŜonym i uzaleŜnionym i rodzinom osób 
uzaleŜnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i 
integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego. 
5.1 Stała współpraca z GOPS w Polańczyku  w zakresie udzielania pomocy 

materialnej, psychospołecznej i integracja ze środowiskiem w świetlicy 
Socjoterapeutycznej z wykorzystaniem pomocy pracowników opieki 
społecznej, specjalistów i ewentualne zawieranie kontraktu socjalnego. 
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                                                                                                                                Załącznik nr 4 

                                                                                                                                                                             do uchwały nr XVI/144/08 
                                                                                                                                          Rady Gminy Solina  

                                                                                                                                                  z dnia 30 stycznia 2008 r. 

Plan wydatkowania środków finansowych 

Z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej zmierzającej do poprawy zdrowia publicznego 
społeczności Gminy Solina w zakresie rozwiązywanie problemów narkomanii w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 r.

Lp.
Rodzaj zadania Miejsce i czas 

realizacji 

Podmiot 
oddziaływania- kto 

uczestniczy? 
Realizator działań Planowany 

koszt w zł 
1. 

2. 

3. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób zagroŜonych uzaleŜnieniem od 
narkomanii 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
związane z narkomanią, pomocy psychospołecznej i 
prawnej 

Prowadz. profilaktycznej dział. informacyjnej, 
edukacujnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

Teren Gminy 

Teren Gminy 

Teren Gminy 

Mieszkańcy Gminy 
(dzieci, młodzieŜ, 
dorośli) 

Mieszkańcy 
Gminy(dzieci, młodzieŜ, 
dorośli) 

Dzieci i młodzieŜ szkół 
podstawowych i 
zespołów szkół 

Gm.Kom.Rozwiązyw.. 
Probl.Alkoholowych, 
Poradnia Lecz. 
UzaleŜnień –Lesko, 
Lekarz, psycholog, 
prawnik, 
psychoterapeuta, prac. 
opieki społecznej. 

Policja, Prac. GOPS, 
lekarz, prawnik, 
Prokuratura-Lesko 

Gm. Kom. Rozwiąz. 
Probl. Alkoholowych, 
pedagodzy szkolni, 
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4. 

5.  

młodzieŜy, w tym prowadz. zajęć sportowo-rekreacyjnych 
dla uczniów (obozy, wycieczki, podczas ferii i wakacji) 

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarząd. i 
osób fizycznych słuŜących rozwiązywaniu probl. 
narkomanii( programy, szkolenia, seminaria, wykłady, 
spotkania z dziećmi i młodzieŜą w szkołach, zajęcia i 
kółka zainteresowań). 

Pomoc społeczna osobom zagroŜonym i uzaleŜnionym i 
rodzinom osób uzaleŜnionych, dotkniętych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 
pomocy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Teren Gminy 

Teren Gminy 

Mieszkańcy Gminy ( 
dzieci, młodzieŜ, 
dorośli). 

Mieszkańcy Gminy 
(dzieci, młodzieŜ, 
dorośli) 

wychowawcy, 
nauczyciele, instucje, 
organiz. pozarząd., 
osoby fizyczne 

Instytucje, organiz. 
pozarząd. i osoby 
fizyczne. 

Gminny Ośr. Opieki 
Społ.- pracownicy 
opieki społecznej 

RAZEM: 10.000 zł 


