
ZARZĄDZENIE NR OR.120.12.2021
WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Pełnomocnika Wójta do spraw profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 2277 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) zarządzam co następuje:

§ 1. Odwołuję Pana Adama Bochenka z funkcji  Pełnomocnika do spraw profilaktyki  
i przeciwdziałania uzależnieniom.

§  2.  Powołuję  Panią  Barbarę  Sołtyk  na  Pełnomocnika  do  spraw  profilaktyki  
i przeciwdziałania uzależnieniom.

§  3.  Zadaniem  Pełnomocnika  jest  realizacja  zadań  Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii. Szczegółowy zakres obowiązków Pełnomocnika określa załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzania powierzam Pełnomocnikowi Wójta do spraw profilaktyki 
i przeciwdziałania uzależnieniom.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Wójt Gminy Turawa

/-/ Dominik Pikos



Załącznik do Zarządzenia Nr OR.120.12.2021
z dnia 15 marca 2021 r.

Zakres obowiązków Pełnomocnika Wójta do spraw profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom.

1. Prowadzenie  oraz  koordynacja  działań  należących  do  zadań  własnych  gminy,
wynikających  z  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz Narodowego Programu Zdrowia.

2. Nadzór  nad  realizacją  zadań  oraz  wydatkowaniem  środków  finansowych
wynikających z:

a) Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
b) Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

3. Współpraca  z  Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  
w Turawie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turawie, w ramach realizacji
zadań wynikających z Gminnych Programów.

4. Przygotowanie i przedkładanie Wójtowi Gminy Turawa:
a) projektu  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych wraz z Planem finansowym w formie uchwały;
b) projektu  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii,  wraz  z  Planem

Finansowym, w formie uchwały;
c) sprawozdań z realizacji Gminnych Programów.

5. Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych oraz wychowawczych w zakresie
prowadzenia  dla  dzieci  i  młodzieży  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  
i  szkoleniowej,  dotyczącej  rozwiązywania  problemów  uzależnień  oraz
przeciwdziałania przemocy.

6. Współpraca  z  instytucjami,  organizacjami  pozarządowymi,  osobami  fizycznymi
realizującymi  zadania w sferze profilaktyki uzależnień,  przeciwdziałania przemocy,
ochrony zdrowia, integracji społecznej.

7. Wdrażanie i przeprowadzanie na terenie gminy Turawa ogólnopolskich i regionalnych
kampanii  profilaktyczno  -  edukacyjnych  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów uzależnień oraz przemocy.

8. Podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadań związanych z profilaktyką
uzależnień,  integracją  społeczną poprzez  organizowanie  oraz udział  w szkoleniach,
konferencjach, itp.

9. Inicjowanie  oraz  wspieranie  lokalnych  inicjatyw  społecznych  związanych  
z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy oraz integracją społeczną.

10. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie.


