Uchwała Nr 255/XXXIII/08
R a d y G m i n y w P r z y ł ę ku

z dnia 31 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U Nr 180, poz. 1493/ oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U Nr 179, poz. 1485z póżn. zm./ - Rada Gminy
w Przyłęku uchwala co następuje:
§ 1.

Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2009 rok, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2009 r.
i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Przyłęk

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Szmajda

Gminny Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Przyłęk na 2009 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii zwany dalej „ Programem” określa sposoby realizacji zadań

własnych gminy Przyłęk wynikające z art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz. 473 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U Nr 180, poz. 1493/ oraz z art.10 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) zwanej dalej
„ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii”.
2. Zgodnie z art.4 ¹ „ ustawy” oraz z art. 10 „ ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii” zadania
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wykonuje się przez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej w szczególności: - tworzenie warunków sprzyjających
realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje wstrzymanie się od spożycia alkoholu
oraz używania narkotyków;
- działalność wychowawczą i informacyjną;
- ograniczenie dostępności do alkoholu i narkotyków;
- leczenie, rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu;
- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, narkotyków i ich
usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
3. Zadania ujęte w Programie finansowane będą z dochodów budżetowych uzyskiwanych
z opłat rocznych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Realizacja zadań programu powinna doprowadzić do zwiększenia dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, pomóc rodzinom
z problemami alkoholowymi, a szczególnie chronić je przed przemocą w rodzinie,
zapewnić informację i edukację dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki alkoholowej,
narkotykowej, ograniczyć dostępność do alkoholu.
Powinna dążyć do zwiększenia poziomu wiedzy społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci
i młodzieży na temat epidemiologii i problemów związanych z narkomanią.
5. Zadania objęte programem realizuje Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

GŁÓWNE CELE I ZADANIA PROGRAMU
I. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców swojego terenu
/ w szkołach, ośrodku zdrowia, sklepach, parafiach /

2. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych członków komisji do pracy z osobami
uzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie.
3. Finansowanie szkoleń w zakresie przygotowania do prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej
4. Wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych w szkołach
5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
6. Finansowanie wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin patologicznych
7. Udzielanie pomocy finansowej w formie rzeczowej dla rodzin patologicznych
8. Monitorowanie stanu lokalnych problemów alkoholowych, narkomanii, oraz innych
środków uzależniających.
9. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /likwidacja nielegalnych punktów sprzedaży alkoholu, kontrola czasu
sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży/
a/ ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych na dyskotekach
b/ zakaz sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom i młodzieży do lat 18-tu.
10.Organizowanie prelekcji z udziałem policji na temat uzależnień dla dzieci i rodziców
11. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
II . ZMNIEJSZANIE ROZMIARÓW PROBLEMÓW AKTUALNIE ISTNIEJĄCYCH
1. Zmniejszanie ilości pitego alkoholu oraz używania narkotyków przez dzieci i młodzież
2. Zmniejszanie liczby nowych przypadków uzależnienia
3. Zmniejszanie degradacji osób uzależnionych
4. Zmniejszanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego, głównie
przemocy i zaniedbań wychowawczych
5. tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla realizacji
programów profilaktycznych
6. Pozyskiwanie funduszy z organizacji pozarządowych na wdrażanie
nowoczesnych programów profilaktycznych

III.

DOSKONALENIE SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI
PROBLEMAMI

1. Wnikliwe analizowanie dotychczas podjętych działań.
2. Rozpoznawanie środowisk zagrożonych alkoholem i narkomanią, oraz podejmowanie

postępowań interwencyjnych.
3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku
dostępnej dla wszystkich potrzebujących takiej pomocy.
4. Dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie szkolenia nauczycieli do
wdrażania i prowadzenia w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży:
a/ prowadzenie programu „Przeciwdziałanie agresji”
b/sfinansowanie wybranych spektakli teatralnych w placówkach oświatowych
5. Prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia i zastosowania obowiązku leczenia
odwykowego:
a/doposażenie poradni przeciwalkoholowej
b/ korzystanie z „Niebieskiej Karty”
6. Poszukiwanie partnerów do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, oraz narkomanii
7. Pomoc rzeczowa dla dzieci z rodzin patologicznych
8. Wyposażanie wiejskich świetlic w sprzęt komputerowy i biurowy do wykorzystania przez
dzieci i młodzież z rodzin patologicznych
9. Pomoc informacyjna ofiarom przemocy
10.Finansowanie wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin patologicznych
11.Częściowe dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych
uczących się w szkołach na terenie gminy

GŁÓWNE CELE I ZADANIA PROGRAMU- SPOSOBU REALIZACJI
I. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU NOWYCH PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
1. Realizacja tego programu oznacz szeroką informację wśród dzieci i młodzieży oraz
lokalnego społeczeństwa o skutkach i konsekwencjach nadużycia alkoholu i narkomanii
2. Korzystanie różnych spektakli teatralnych na terenie szkół
3. Szkolenie członków komisji osób współpracujących oraz nauczycieli w zakresie pracy
w kierunku przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w środowisku lokalnym
4.Wdrożenie do realizacji programów profilaktycznych
5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkomanii

II. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Realizacja tego działania oznacza funkcjonowania:
1. Punktu konsultacyjno- informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie
2.Szkolenie w zakresie rozpoznawania i zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie dla
pedagogów, pracowników socjalnych i członków gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii.
3.Wdrażanie edukacyjne dla rodziców zapobiegające krzywdzenie dziecka
4.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

III. KONTROLA I REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
1. Nadzór nad celowością wydatkowania pieniędzy na profilaktykę i rozwiązywanie
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii prowadzi Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomani jako inicjator wskazujący cele
zawarte w gminnym programie przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przyłęku
2. Pod względem rzetelności i prawidłowości rachunkowej sprawuje kontrolę Komisja
Rewizyjna Rady Gminy

IV. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII
1. Za udział w posiedzeniu członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości
100 zł
2. Za pełniony dyżur każdy członek otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 80 zł
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia określonej w pkt. 1 jest udział w posiedzeniu komisji
potwierdzony własnoręcznym podpisem na liście obecności w dniu odbycia posiedzenia.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 255/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 31 grudnia 2008 r.
V. PLAN WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2009 ROK

L. p

Przeznaczenie

Kwota w złotych

1.

Spektakle, pogadanki oraz prelekcje

2 000

Dla dzieci i młodzieży na temat alkoholizmu
2.

Spektakle, pogadanki oraz prelekcje

2 000

Dla dzieci i młodzieży na temat narkomanii
3.

Ofiary przemocy

2 000

4.

Doposażenie Poradni Uzależnień od Alkoholu w Załazach
oraz Filii Uzależnień od Alkoholu w Przyłęku

20 000

5.

Szkolenie członków komisji

5 000

6.

Materiały i wyposażenia / broszury, materiały do
rozdawania, wyposażenie wiejskich świetlic dotyczące
problemów alkoholowych

1 000

7.

Materiały i wyposażenia/ broszury, materiały do
rozdawania, wyposażenie wiejskich świetlic dotyczące
problemów narkomanii

1 000

8.

Kolonie, wycieczki, obozy dla dzieci z rodzin
patologicznych.

5 000

9.

Wyprawka szkolna dla dzieci z rodzin patologicznych /
dotkniętych alkoholizmem i narkomanią/

9 000

10.

Wynagrodzenie członków komisji

8 000

11.

Pozostałe zakupy i usługi

5 000

12.

Pomoc rzeczowa dla rodzin patologicznych

9 000

13.

Delegacje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii

2 000

14.

Badanie osób przez biegłego w związku z nadużywaniem
alkoholu

2 000

Razem

73 000

