UCHWAŁA Nr XIII/l05/2019
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15 z pózn. zm.), art. 4' ust. I, ust. 2 i ust. 5
ustawy z dnia 26 października 1982 1'. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U.20 19.2277 t.j. z dnia 2019.11.19 z pózn. zm.) oraz art. 10 ust. I, ust. 2
i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 1'. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852
tj. z dnia 2019.05.08 z pózn. zm.).
RADA GMINY WILCZYCE
uchwala, co następuje:

!P
l. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej
uchwaly.
2. Gminny
Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok obowiązuje od 01 stycznia 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r.
3. Gminny
Program
Profilaktyki
Rozwiązywani
Problemów
Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi część strategii rozwiązywania problemów
społecznych. którą stanowi odrębna uchwała.
4. Program należy realizować ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie uchwaly powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Rnimiej
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UZASADNIENIE

do Uchwały 1':r XIII/105/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 rok
Podjęcie Uchwały przez Radę Gminy wynika z art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Oz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15 z późno zm.),
a11.4' ust. l, ust. 2 i ust. 5 ustawy o dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U.2019.2277 t.j. z dnia 2019.11.19 z późno zm.)
oraz art. 10 ust. I, ust. 2, i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U.20 19.852 tj. z dnia 2019.05.08 z późno zm.)

l)
2)

3)

4)
5)
6)

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do
zadm\ własnych gminy. Zadanie gminy określone wart.
4' ust. I ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności
dotyczą:
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
rehabilitacyjnej
dla osób
uzależnionych od alkoholu;
udzielanie
rodzinom.
w
których
występują
problemy
alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie;
prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
\\. szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działm\ na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
1
podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych wart. 13
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Realizacja zadarł określonych w ustawie jest prowadzona na podstawie programu
corocznie uchwalanego przez Radę Gminy, co wynika z art. 41 ust. 2 ustawy.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadarł własnych gminy. Do zadari określonych
wart. 10 ust. l (Oz.U.2019.852 t.j. z dnia 2019.05.08 zpóźn. zm.) należy:
I) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej
dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii,
pomocy
psychospołecznej i prawnej;
3) prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej,
edukacyjnej
oraz szkoleniowej
w zakresie
rozwiązywania
problemów
narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych
dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych

i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Realizacja zadań określonych w ww. ustawie prowadzona jest w postaci programu
uchwalanego przez Radę Gminy, co wynika z art. 10 usl. 2 i 3 ustawy.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w sposób kompleksowy podejmuje problemy
z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych.
Zadania oraz sposoby i metody ich realizacji ujęte w Programie, są dostosowane
do lokalnych potrzeb oraz możliwości ich realizacji w oparciu o istniejące zasoby osobowe,
instytucjonalne i organizacyjne.
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X. PLAN FINANSOWY
Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok:

LP.

Problemów

KWOTA
(ZŁOTY)

OKREŚLENIE WYDATKU

l.

Szkolenie członków GKRPA.

1.500,00 zł

2.

Wynagrodzenie członków Komisji z tytułu posiedzeń.

3.000,00 zł

,
j.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i ich rodzin.

9.500,00 zł

4.

Koszty sądowe (lekarz biegły - kierowanie na leczenie
odwykowe).

3.000,00 zł

5.

Finansowanie funkcjonowania świetlicy dla dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych wraz z doposażeniem w pomoc i sprzęty
niezbędne do prowadzenia spotkań profilaktycznych.

4.800.00 zł

6.

Dofinansowanie aktywnych form wypoczynku letniego
i zimowego dla dzieci i mlodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
(obozy, kolonie, zimowiska, półkolonie, wycieczki).

5.102,00 zł

7.

Organizowanie programów profilaktycznych, spektakli
teatralnych. spotkaI1 o tematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży
w szkołach.

4.400,00 zł

8.

Wspieranie działalności stowarzyszeI1, szkół i parafii w zakresie
realizacji zadaI1 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

3.000,00 zł

9.

Dofinansowanie i zakup sprzętu sportowego, tworzenie miejsc
do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku oraz organizacja
konferencji i konkursów o tematyce profilaktycznej

3.500,00 zł

10.

Dzialania informacyjne i edukacyjne w zakresie przeciwdziałania
narkomanii.

1.500,00 zł
39.302,00 zł
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Załącznik
do Uchwały Nr XIII/lOS/2019
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 18 grudnia 2019 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
NA 2020 ROK

I. WSTĘP

Gminny

Program

oraz Przeciwdziałania
profilaktyki

oraz

Profilaktyki

Narkomanii

minimalizacji

z używania alkoholu

odpowiedzialne

Problemów

na 2020 rok stanowi
szkód

i narkotyków.

w zakresie pro!ilaktyki

Rozwiązywania

strategię

i indywidualnych

w zakresie

wynikających

Program określa kierunki podejmowania

i rozwiązywania

za ich realizację,

społecznych

lokalną

Alkoholowych

problemów

alkoholowych,

określa źródła finansowania

działań

wskazuje podmioty

tych zadań, przedstawia

również zadania własne gminy wynikające z art. 4' ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej ustawy
zadania związane z profilaktyką
Się w szczególności

przez:

i rozwiązywaniem

tworzenie

problemów alkoholowych

warunków

sprzyjających

wykonuje

realizacji

potrzeb,

których zaspokajanie motywuje powstrzymywania

się od spożywania alkoholu, działalność

wychowawczą

dostępności

informacyjną,

ogramczeme

alkoholu,

leczenie

osób

uzależnionych od alkoholu, zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.
Na zadaniach

tych należy skupić szczególną

uwagę, dlatego że problemy

związane

z alkoholem należą do tej grupy problemów społecznych, które przybierają bardzo duże
rozmiary

i powodują

z powyższym,
problemów

szkody

ekonomiczne

celem działań podejmowanych

powodowanych

podwyższonego

zarówno

przez alkohol

jak

i społeczne.

przez gminę jest

w całej populacji,

W związku

zmniejszenie
a nie tylko

różnych
w grupie

ryzyka, ponieważ na szkody związane z alkoholem narażony jest każdy

mieszkaniec gminy, niezależnie od tego czy spożywa alkohol czy też nie.
Gminny

Program

zawiera

równocześnie

zadania

własne

gminy

w

obszarze

profilaktyki narkomanii wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii. Narkomania

to drugi problem, na którym należy skupić szczególną uwagę,

ponieważ powszechność narkotyków wcześniej była problemem dużych miast, dziś natomiast
są one obecne również w małych miastach i wsiach.

II. CELE PROGRAMU
I) Ograniczenie

występowania

negatywnych

zjawisk, będących skutkiem nadużywania

i uzależnienia od alkoholu, narkotyków na terenie Gminy Wilczyce.
2) Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkotykowych.
3) Zwiększenie
problemami.

zasobów

i zdolności

niezbędnych

do radzenia

sobie z istniejącymi

4) Edukacja publiczna w zakresie: informowania o konsekwencjach nadużywania alKoholu,
zażywania

narkotyków

oraz

promocji

zdrowego

stylu

życia

w

trzeźwości

i abstynencji.
5) Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzież.

III. DZIAł~ALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA
l) Realizowanie

w

o szkodliwości

szkołach

programów

nadużywania

alkoholu

profilaktycznych,

i narkotyków

oraz

informujących
sięgania

po środki

odurzające. nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia.
2) Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizowania wolnego czasu dzieci
i młodzieży

poprzez

realizację

programów

profilaktycznych

oraz innych

zajęć

prowadzonych przez osoby wykwalifikowane do opieki nad dziećmi i młodzieżą.

IV. POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA
Pomoc

terapeutyczna

i rehabilitacyjna

dla osób

uzależnionych

od alkoholu

i narkotyków będzie realizowane poprzez:
l) Zwiększenie

dostępności

pomocy

terapeutycznej

i rehabilitacyjnej

dla osób

uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem,
udzielanie rodzinom, w których ""ystępują problemy alkoholowe i narkomanii,
pomocy psychospołecznej

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

w rodzinie.
2) Funkcjonowanie

Gminnego Punktu Konsultacyjnego

dla osób uzależnionych

i ich rodzin, do którego zadań należeć będzie przede wszystkim:
-

udzielanie

konsultacji

dla osób uzależnionych

i współuzależnionych

od alkoholu,
prowadzenie

terapii indywidualnej

grupowej dla osób uzależnionych

i współuzależnionych,
-

ksztaltowania

umiejętności

w

zakresie

właściwego

się w sytuacjach kryzyso""}'ch,
-

edukacja ofiar przemocy,

-

prowadzenie dokumentacji osób zgłaszających się do punktu,

-

wizy1y domowe,

zachowania

_

prowadzenie profilaktyki szkolnej w szkołach na terenie gminy.

3) Zwiększenie

dostępności

pomocy terapeutycznej

i rehabilitacyjnej

dla osób

uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem.
4) Udzielanie rodzinom,

w których występują problemy alkoholowe i narkomanii

pomocy prawnej oraz psychospołecznej.
5) Kontynuowanie

i rozwijanie

szkoleń

dla

pracowników

społecznej oraz innych osób zainteresowanych

oświaty,

profilaktyką

pomocy

i rozwiązywaniem

problemów alkoholov.')'ch i narkomanii.
6) Pomoc w organizacji i koordynacji działalności szkoły w zakresie opieki i pomocy
wychowawczej

nad dziećmi z rodzin patologicznych,

w których

występuje

problem alkoholowy.
7) Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8) Edukacja społeczna w zakresie pomagania osobom uzależnionym

od alkoholu

i narkotyków.

V. POMOC RODZINOM
Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym realizowana będzie poprzez:
l)

Udostępnienie rzetelnych informacji o możliwościach korzystania z bezpłatnej,
profesjonalnej

pomocy psychologicznej

w publicznych

zakładach

opieki

zdrowotnej, poradniach specjalistycznych oraz punktach konsultacyjnych.
2)

Współfinansowanie

obozów

wypoczynkowych

organizowanych

przez wyspecjalizowany placówki oraz kadrę wychowawców i terapeutów.

VI. WSPÓŁPRACA
Wspomaganie

instytucji, organizacji

problemów alkoholowych

i osób fizycznych

służących

rozwiązywaniu

i narkomanii stanowi zasadniczą część współpracy, która będzie

realizowana poprzez:
l)

Wspieranie działalności

organizacji pozarządowych

realizujących

propagujących

zdrowy styl życia.
2) Kontynuowanie

rozwiązywania

współdziałania
problemów

z organizacjami

i osobami

działającymi

alkoholowych,

przeciwdziałania

na rzecz

alkoholizmowi,

narkomanii i wychowaniu trzeźwości.
3) Prowadzenie
rozwiązywania

profilaktycznej
problemów

działalności

informacyjnej

alkoholowych

i edukacyjnej

przeciwdziałania

w zakresie

narkomanii,

w szczególności dla dzieci

młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych

zajęć

sportowych.
4) Wspomaganie

działalności

instytucji,

stowarzyszeń

i osób fizycznych,

służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii.
5) Szkolenie dla osób realizujących zadania profilaktyczne na terenie gminy.
6) Umożliwienie

członkom

Komisji,

osobom

prowadzącym

zajęcia

świetlicowe,

pedagogom, wychowawcom udział w spotkaniach związanych z profilaktyką.
7) Udział i pomoc

w organizacji

spotkaJ1 środowiskowych

działających

na rzecz

rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
8) Współpraca z Policją w zakresie zapobiegania patologiom społecznym związanym
z nadużywaniem

alkoholu oraz prowadzenia spotkań profilaktycznych

z dziećmi

i młodzieżą z terenu Gminy Wilczyce.

VII. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I ADMINISTRACYJNA
I) Podejmowanie

czynności

zmierzających

do objęcia leczenia osób uzależnionych

od alkoholu i narkotyków.
2) Prowadzenie

rozmów

profilaktycznych,

zachęcających

do

podjęcia

sądowego

celu

leczenia

odwykowego.
3) Kierowanie

na

badania

przez

biegłego

w

wydania

opmll

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
4) Kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania

w sprawie zastosowania

obowiązku poddania się leczeni u odwykowemu.
5) Diagnoza

stanu

zagrożenia

środkami

uzależniającymi

używania

substancji

psychoaktywnych wśród uczniów.

VIII. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w Wilczycach

realizuje

następujące zadania:
l)

Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym
wystąpieniem
o wychowaniu

przesłanek

z art. 24 ustawy

z dnia 26 października

w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

1982 r.

(Dz.U.2019.2277

t.j. z dnia 2019.11.19 z pózn. zm.).
2)

Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i zmotywowanie
do

leczenia

odwykowego

-

zadanie

realizowane

poprzez

Gminny

Punkt

Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.
3)

Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.

4)

Współpraca z Prokuraturą, Sądem, Policją, Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi
podmiotami wykazującymi

interes prawny w kwestii przeciwdziałania

patologiom

zasad i warunków korzystania z zezwolenia

w stosunku

społecznym.
5)

Kontrola przestrzegania
do podmiotów

gospodarczych

prowadzących

sprzedaż

napojów

ałkohołowych

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży:
-

kontroli podlegają przedsiębiorcy

prowadzący sprzedaż napojów alkohołowych

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży;
-

kontrole

przeprowadzają

Problemów

członkowie

Alkoholowych

lub funkcjonariusz

Gminnej

wspólnie

z

Komisji

Rozwiązywania

funkcjonariuszami

Połicji

Policji będący członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych;
protokół

z kontroli,

kontrolujący

przekazują

Wójtowi

Gminy

Wilczyce

wraz z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach.
6)

Opiniowanie wniosków o \vydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

7)

Podejmowanie
wart.

interwencji

w związku

z naruszeniem

przepisów

określonych

ł 3' i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

(Dz.U.2019.2277

t.j.

z dnia

2019.11.19

z pózn. zm.) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
8)

Udział

w

szkoleniach

przeznaczonych

dla

członków

Gminnych

Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9)

Członkowie
w

Gminnej

Wilczycach

za

Komisji

udział

w

Rozwiązywania
posiedzeniu

Problemów

Komisji

otrzymują

Alkoholowych
każdorazowo

wynagrodzenie w wysokości:
-

Przewodniczący Komisji - 90 złotych

-

Członkowie Komisji - 80 złotych
Od w/w

kwot

potrącany

jest

podatek

dochodowy

od osób

fizycznych

i odprowadzany do Urzędu Skarbowego.
10)

Podstawę do wypłaty wynagrodzenia

dla członków Komisji stanowi sporządzona

i podpisana lista obecności oraz lista wynagrodzenia.
II)

Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o listę obecności i listę wynagrodzenia wypłaca
się każdorazowo po odbytym posiedzeniu Komisji.

12)

Ze swojej działalności Komisja sporządza roczne sprawozdanie,

które przedkłada

Wójtowi Gminy Wilczyce do dnia 31 marca nastepnego roku za rok miniony.

IX. ZASADY FINANSOWANIA
l)

Finansowanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania

Narkomanii na 2020 rok będzie realizowane

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych
przez prowadzące sprzedaż podmioty gospodarcze.
2)

Do zarządzania
niniejszego

i dysponowania

Gminnego

Programu

środkami finansowymi
Profilaktyki

służącymi

do realizacji

i Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok upoważnia się Wójta
Gminy Wilczyce.
p

DNICZĄCY
GMINY

••

