
Zarządzenie Nr  187/2013 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 27 grudnia 2013 r. 
KA.0050.187.2013 

 

w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta do spraw Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii 
 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (t.j. Dz. U. z 

2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (D. U. t.j.z 2007 r. Nr. 70 poz. 473 ze zm.) oraz art.10 ust.5 ustawy 

z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani ( Dz. U. t.j.z 2012 r. poz 124 ze zm.)  

 

     

z a r z ą d z a m  co  n a s t ę p u j e : 
 

§ 1. 

 
Powołuję Panią Janinę Kluba na Pełnomocnika Wójta do spraw Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii. 

§ 2. 

Zakres udzielonego pełnomocnictwa obejmuje: 

1. Prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem problemom 

wynikającym z uzależnienia od alkoholu i narkomanii. 

2. Przygotowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz planu zadań i wydatków związanych z jego realizacją, a także 

sprawozdań z jego realizacji. 

3. Przygotowanie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu 

zadań i wydatków związanych z jego realizacją, a także sprawozdania z jego realizacji.  

4. Koordynację  zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków związanych z realizacją programów. 

5. Współpracę z jednostkami oświatowymi w zakresie działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród młodzieży dotyczącej profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz promocji 

 zdrowego stylu życia.. 

6. Współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  z 

instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz promocji 

zdrowego stylu życia. 

7. Wdrażanie i propagowanie  na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii, akcji 

i projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz promocji zdrowego stylu życia. 

8. Działalność informacyjną i edukacyjną w stosunku do osób i rodzin dotkniętych 

problemami uzależnień i przemocy. 

9. Koordynowanie działalności Punktu Konsultacyjnego, w tym  poprzez organizowanie 

fachowego doradztwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

10. Współpracę z podmiotami leczniczymi oraz innymi podmiotami w zakresie profilaktyki i 

promocji zdrowia na terenie Gminy. 

11. Sporządzenie na podstawie ankiety opracowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania 



Problemów Alkoholowych oraz przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

wymaganych sprawozdań. 

12. Udział w naradach i szkoleniach z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii. 

13. Podpisywanie pism w zakresie zadań określonych pełnomocnictwem. 

14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta. 

 

§ 3 

Pełnomocnik upoważniony jest do korzystania z pieczątki imiennej o treści: 

„Pełnomocnik Wójta Gminy Wręczyca Wielka  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” 

Janina Kluba 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 0152/80/03 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 31 grudnia 2003 r.w 

sprawie powołania Pełnomocnika Wójta do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


