
Projekt 

UCHWAŁA NR II/……/2014 

RADY GMINY NOZDRZEC 

Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 ROKU 

 

 

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nozdrzec na rok 2015. 

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

2013.594 t.j. ze zm.) 

 

Rada Gminy Nozdrzec 

po s t a n a w i a: 

 

§   1 

Uchwalić ramowy plan pracy Rady Gminy Nozdrzec na rok 2015, w brzmieniu  jak niżej:   

 

Termin Tematyka 
Przygotowujący  

materiały 

Wymagane 

opinie 

I 
 

k
w

ar
ta

ł Zatwierdzenie planów pracy komisji na rok 

2014 . 

 

 

przewodniczący 

komisji 

 

 

- 

II
  

k
w

ar
ta

ł 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu 

Gminy Nozdrzec za rok 2014. 

 

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Nozdrzec. 

 

wójt gminy 

 

 

komisja 

rewizyjna 

 

RIO 

II
I 

k
w

ar
ta

ł 

Przyjęcie informacji o realizacji budżetu 

Gminy Nozdrzec za I półrocze 2015  r. 
wójt gminy  - 

IV
  

k
w

ar
ta

ł 

 

Uchwalenie stawek podatków i opłat 

lokalnych  na rok 2016. 

 

 

 

wójt gminy 

 

przewodniczący 

rady 

 

 

komisja ds. 

budżetu   

 

 

 

§   2 

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

 

§   3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Projekt 

UCHWAŁA NR II/…../2014 

RADY GMINY NOZDRZEC 

Z DNIA … GRUDNIA 2014 ROKU 

 

 

w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Nozdrzec do Zgromadzenia Związku Gmin 

Turystycznych Pogórza Dynowskiego. 

 

Na podstawie art.70 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 

U. z 2013.594 z późn. zm.) oraz art.20 ust. 1 i 2 Statutu Związku Gmin Turystycznych 

Pogórza Dynowskiego (Dz. U. Woj. Podk. Nr 15, poz. 282 z 21 marca 2002 r.) przyjętego 

Uchwałą Nr XI/72/95 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29 listopada 1995 r.) 

 

Rada Gminy Nozdrzec 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Deleguje się jako przedstawicieli Gminy Nozdrzec do Zgromadzenia Związku Gmin 

Turystycznych Pogórza Dynowskiego 

1. Wójta Gminy Nozdrzec - Antoniego Gromalę 

2. Radnego Gminy Nozdrzec -  ……………… 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



PROJEKT 

UCHWAŁA NR II/…./2014 

RADY GMINY NOZDRZEC 

Z DNIA … GRUDNIA 2014 ROKU 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2015. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 4
1
 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 

oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

 (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.). 

Rada Gminy w Nozdrzcu 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2015  

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII NA ROK 2015 
ROZDZIAŁ I 

Wstęp 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z art. 4
1
 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

należy do zadań własnych gminy. 

Program uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy. 

Szczegółowe zadania wymienione w w/w ustawach wpisane są do Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jako 

podstawowe wyznaczniki kierunków strategii wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii. 

ROZDZIAŁ II 

Cele programu 

Podstawowym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest podjęcie działań zmierzających  

do zapobiegania oraz zmniejszania szkód wywołanych nadużywaniem alkoholu oraz 

środkami odurzającymi i narkotykami. Szczególnie ważnym celem jest zapobieganie 

występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie. Cel ten ma być realizowany m. in. poprzez 

dalszą systematyczną i wielokierunkową działalność profilaktyczną tj. edukacyjną, 

interwencyjną, opiniodawczą, inicjującą, wychowawczą, szkoleniową, terapeutyczną. 

ROZDZIAŁ III 

Sposoby realizacji 

Przyjmując za podstawę konieczność podjęcia działań w trzech głównych sferach tzn.: 

- działania wspierające społeczność gminy w staraniach ograniczenia zjawiska alkoholizmu 

oraz przeciwdziałania narkomanii  oraz często występującej równolegle przemocy w rodzinie, 

- działania korygujące zmierzające do wspierania inicjatyw związanych z redukcją szkód 

spowodowanych uzależnieniem oraz przemocą w rodzinie, 

- działania interwencyjne zmierzające do wspierania inicjatyw związanych  

ze zmniejszeniem szkód spowodowanych uzależnieniem oraz przemocą w rodzinie. 



Program realizowany będzie poprzez: 

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE:  

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie umiejętności właściwego 

reagowania oraz prób rozwiązywania problemu uzależnień i przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

Działania te mają być prowadzone z uwzględnieniem przedstawicieli wszystkich grup 

społecznych oraz zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem środowiska dzieci, 

młodzieży oraz ich rodzin. 

Podstawowy wyznacznik strategii w tym punkcie programu dotyczy prowadzenia 

różnorodnych pozalekcyjnych zajęć np. sportowych, pozalekcyjnych programów 

socjoterapeutycznych. 

Realizacja tego zadania obejmuje niżej przedstawione elementy: 

1) Kontynuowanie prowadzonych dotychczas najbardziej efektywnych programów 

profilaktyczno- edukacyjnych i profilaktyczno- wychowawczych np. w szkołach, 

świetlicach socjoterapeutycznych. 

2) Przygotowanie nauczycieli w kierunku profesjonalnego prowadzenia rozmów 

pierwszego kontaktu z uczniami potrzebującymi pomocy oraz osobami zgłaszającymi 

taki problem w środowisku. 

3) Przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego w kierunku profesjonalnego 

prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym. 

4) Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych wraz z realizacją programów profilaktycznych i 

socjoterapeutycznych. 

5) Organizowanie spotkań i szkoleń dla rodziców, kadry pedagogicznej na temat choroby 

alkoholowej, narkomanii, przemocy w rodzinie i wynikających z nich zagrożeń w celu 

podniesienia kompetencji wychowawczych. 

6) Propagowanie zdrowego stylu życia, wspieranie inicjatyw typu: dzień bez nałogów, 

organizowanie konkursów wiedzy np. o uzależnieniach. 

7) Opracowanie i przeprowadzanie przez nauczycieli anonimowych ankiet dotyczących 

zakresu występowania wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin : alkoholizmu, 

narkomanii, przemocy domowej. 

8) Popularyzacja wiedzy na temat uzależnień, przemocy w rodzinie i wynikających  

z nich zagrożeń (plakaty, prelekcje, spotkania, sondaże, spektakle teatralne) 

9) Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic socjoterapeutycznych  

dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

10) Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych. 

11) Wspieranie i organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży realizowanych  

w ramach programów profilaktycznych. 

12) Doposażenie w sprzęt i materiały podmioty realizujące programy profilaktyki w tym 

zajęcia sportowe. 

13) Finansowanie obiektów przeznaczonych do realizacji celów Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

14) Udział w kampaniach edukacyjnych lokalnych i krajowych. 

15) Współpraca z mediami. 



16) Podnoszenie kompetencji merytorycznych osób prowadzących zajęcia w ramach 

programów socjoterapeutycznych dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 

alkoholowym, członków GKRPA. 

17) Prenumerata czasopism o charakterze profilaktyczno- edukacyjnym. 

1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

1) Wspieranie inicjatyw  społeczności lokalnej z zakresie promowania zdrowego stylu 

życia. 

2) Działania mające na celu kontynuowanie strategii w zakresie umocnienia lokalnego 

systemu przeciwdziałania patologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

zjawisk alkoholizmu i przemocy. 

3) Realizacja strategii z uwzględnieniem postulatów krótko, średnio i długoterminowych. 

 

2. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 

reklamy napojów alkoholowych oraz sprzedaży alkoholu nieletnim. 

1) Monitorowanie reklam znajdujących się na terenie gminy. 

2) Inicjowanie działań kontrolnych policji w punktach sprzedaży napojów alkoholowych 

w kontekście sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim. 

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I INTERWENCYJNE 

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie. 

1)  Realizacja programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w szczególności  

z rodzin z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy w rodzinie. 

2) Realizacja procedury „Niebieskiej Karty” we współpracy z Policją, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi. 

3) Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej osobom współuzależnionym. 

2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych. 

1) Podejmowanie rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia odwykowego. 

2) Informowanie o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii uzależnień. 

3) Motywowanie i kierowanie na leczenie, udzielanie wsparcia i pomocy 

psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom. 

4) Współpraca z: placówkami lecznictwa odwykowego, Ośrodkami Zdrowia, Policją, 

Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi i szkołami. 

5) Kierowanie osób nadużywających alkohol na badanie przez biegłych w kierunku 

uzależnienia. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Oczekiwane efekty 

 

Zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. 

 

ROZDZIAŁ V 



Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

 

            Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów       

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii są środki pochodzące z opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe nie wykorzystane w danym 

roku kalendarzowym są zamieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego i są przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację gminnego 

programu i nie mogą być przeznaczone na inne cele.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

 

 



         Projekt 
 
 

Uchwała nr….. 
Rady Gminy w Nozdrzcu 

     z dnia ………….……… 
 
w sprawie zaliczenia dróg  do kategorii dróg gminnych 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U.  2013.594 jedn. tekst z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 marca  1985 r. o drogach publicznych (  Dz. U.  2013. 260 jedn. tekst z późn. zm. ), 
po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Brzozowskiego, Rada Gminy w Nozdrzcu uchwala co 
następuje: 
 

§ 1 
 
Zalicza się do kategorii dróg gminnych publicznych, drogi wewnętrzne położone na terenie gminy 

Nozdrzec w obrębie geodezyjnym Wesoła: 

- droga - nr ewidencyjny działki 3088 o pow. 0,09 ha 

- droga - nr ewidencyjny działki 9662/1 o pow. 1,04 ha 

Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
 
 
 
 
 

 


