Projekt
Uchwała Nr ……………….
Rady Gminy Osieczna
z dnia ………………………..
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Osieczna
na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.
U. z 2015 r., poz. 1286), oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze późn. zm.)
Rada Gminy Osieczna uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze
zm.), prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do
zadań własnych gminy a realizowane jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę
Gminy.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały
w przedmiotowej sprawie.

Załącznik
do uchwały nr ………………...
Rady Gminy Osieczna
z dnia ……………………..

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2016

Rozdział I – Wprowadzenie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii
na rok 2016 ma na celu zapobieganie powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszenie już
istniejących negatywnych zjawisk związanych z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków
przez społeczność lokalną gminy.
Wszyscy codziennie widzimy szkody występujące w związku z uzależnieniami od
alkoholu czy narkotyków w różnych obszarach życia społecznego i rodzinnego. Szkody te
znacząco wpływają na pogorszenie się stanu zdrowia naszych mieszkańców oraz na
kształtowanie się społecznych postaw moralnych.
Wobec narastającego problemu uzależnień wśród młodzieży, ważnym elementem
programu są działania zmierzające do jego wyeliminowania poprzez wdrażanie efektywnych
programów profilaktycznych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Programy
profilaktyczne i edukacyjne powinny objąć prócz dzieci i młodzieży również dorosłych,
w szczególności rodziców i opiekunów.
Nadużywanie alkoholu powoduje powstawanie licznych zaburzeń w życiu rodzinnym,
chcąc ich uniknąć organizowane są dla dzieci zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz
socjoterapeutyczne w świetlicach w Szlachcie i Osiecznej.
W ciągu ostatnich lat w naszej gminie możemy zaobserwować, że problem
alkoholizmu i narkomanii wzrasta, chcąc go wyeliminować nie możemy być obojętni
i musimy reagować na każdy objaw.

Rozdział II – Cele Programu.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii
w gminie Osieczna zakłada realizację pięciu podstawowych celów:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkomanii, w szczególności poprzez:
a) motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych
i terapii osób współuzależnionych,
b) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do
zmiany szkodliwego wzorca picia,
c) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
d) rozpoznanie

zjawiska

przemocy

domowej,

udzielanie

stosownego

wsparcia

i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,
e) posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji
poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć
w systemową pomoc dla rodziny.
Podmioty realizujące:
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Posterunek Policji.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie, poprzez między innymi:
a) podejmowanie działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione od
alkoholu do dobrowolnego leczenia,
b) skierowania na badania pod kątem diagnozy uzależnienia,
c) zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
d) pomoc dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym,
e) zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu –
metody wczesnej diagnozy i interwencji,
f) pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, poprzez:


tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic profilaktycznych
i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień,



finansowanie zajęć i programów profilaktycznych dla dzieci z rodzin
z problemami uzależnień,



dofinansowanie obozów i kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin
z problemami uzależnień,



finansowanie

zatrudnienia

pracowników

świetlic

profilaktycznych

i socjoterapeutycznych,


wspieranie i koordynowanie pracy zespołów interdyscyplinarnych w zakresie
wdrażania systemów pomocy dziecku i rodzinie z problemami uzależnień,

g) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a w szczególności budowanie lokalnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:
 monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy
a w szczególności uruchamianie współpracy służb,
 inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających
w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy.
Podmioty realizujące:
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Posterunek Policji.
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- pedagodzy szkół,
- Ośrodek Zdrowia,
- Prokuratura.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach

opiekuńczo-wychowawczych

i

socjoterapeutycznych

poprzez,

między innymi:
a) realizowanie szkolnych programów profilaktycznych,
b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,
których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do
podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych,

c) realizację pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży jako elementu oddziaływań
profilaktycznych,
d) wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez
profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci i młodzieży,
e) organizowanie

i

finansowanie

programów

profilaktycznych

dla

dorosłych

mieszkańców gminy.
Podmioty realizujące:
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkoły z terenu gminy,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Posterunek Policji,
- stowarzyszenia sportowe.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomani i

przemocy w rodzinie

oraz promujących zdrowy styl życia, w szczególności poprzez:
a) dofinansowanie wyjazdów profilaktycznych, festynów, wycieczek organizowanych
przez szkoły, parafie oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na
terenie gminy Osieczna,
b) wspomaganie grup organizacji społecznych, sportowych, szkolnych propagujących
w swoich programach profilaktykę alkoholową i narkomanii,
c) wspieranie finansowe i organizacyjne podmiotów zajmujących się problematyką
profilaktyki alkoholowej i narkomanii,
d) dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii.
Podmioty realizujące:
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- podmioty zajmujące się profilaktyką.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego, w szczególności:
a) kontrola obiektów handlowych pod kątem realizacji zapisów ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z póź. zm.),

b) kontrola obiektów handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych w zakresie
sprzedaży

i

podawania

napojów

alkoholowych

osobom

nietrzeźwym

lub

niepełnoletnim jak również na kredyt lub pod zastaw,
c) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych
związanych
z

z

nadużywaniem

nieprzestrzeganiem

przepisów

napojów
ustawy

alkoholowych
o

wychowaniu

jak
w

również
trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podmioty realizujące:
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Posterunek Policji,
- podmioty zajmujące się profilaktyką.

Rozdział III - Działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

1. Współpraca z Radą Gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii
i przemocy domowej.
2. Podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia osób uzależnionych
i członków ich rodzin.
3. Kierowanie na badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
4. Kierowanie wniosków do Sądu w celu zastosowania obowiązku przymusowego
leczenia odwykowego.
5. Współpraca i współdziałanie z Policją w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie („Niebieska Karta”).
6. Pomoc w podjęciu dobrowolnego leczenia odwykowego osobom uzależnionym, które
podczas przeprowadzonych rozmów na posiedzeniu Komisji podjęły takie
postanowienie.
7. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie:
a) rozpoznawania środowisk patologicznych,
b) prowadzenia pracy socjalnej z osobami z problemem alkoholowym, narkomanią
i przemocą domową.
8. Współpraca z SP ZOZ w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec osób
z problemem alkoholowym.

9. Współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie dofinansowania
imprez i wypoczynku z elementami profilaktyki dla dorosłych, młodzieży i dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii.
10. Współpraca ze szkołami na terenie gminy w zakresie:
a) promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień,
b) prowadzenia programów profilaktycznych,
c) zbierania informacji na temat rodzin patologicznych pod kątem uzależnień,
11.Organizowanie i wspieranie szkoleń dla osób zajmujących się działalnością
profilaktyczną w społeczności lokalnej i członków komisji.
12. Inicjowanie i uczestnictwo w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
13. Współpraca z Sądem Rejonowym w Starogardzie Gdańskim.

Rozdział IV – Adresaci programu.

Program adresowany jest, w szczególności, do:
1. dzieci, młodzieży i ich rodziców,
2. kadry pedagogicznej szkół, wychowawców przedszkoli, pedagogów, psychologów,
3. pracowników organizacji pozarządowych,
4. pracowników lokalnych instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów
uzależnień i przemocy,
5. osób uzależnionych/ pijących szkodliwie i ryzykownie oraz ich rodzin,
6. osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy,
7. pozostałej społeczności lokalnej.

Rozdział V – Finansowanie.

Środki

finansowe

przeznaczone

na

realizację

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wnoszone są na konto gminy przez
właścicieli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i nie mogą być
przeznaczone na inne cele.

Rozdział VI - Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych.

1. Posiedzenia Gminnej Komisji odbywają się według potrzeb.
2. Zasady wynagrodzenie członków Komisji określa się w sposób następujący:
a) Sekretarz Komisji – wynagrodzenie miesięczne,
b) pozostali członkowie – za każde posiedzenie Komisji.
3. Przewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 180 złotych za
każde posiedzenie Komisji.
4. Sekretarzowi

Komisji

przysługuje

zryczałtowane

wynagrodzenie

miesięczne

w wysokości 400 złotych.
5. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 150 złotych za każde
posiedzenie Komisji.
6. Za każdorazowe reprezentowanie komisji w sądzie w sprawach inicjowanych przez
GKds.RPA i innych instytucjach, na polecenie Przewodniczącego Komisji, jej członek
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 50 złotych.
7. Za przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych członkowie
zespołu kontrolującego otrzymują 40 złotych.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe.

1. Wójt Gminy Osieczna sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu
i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.
2. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje Sekretarz
Komisji wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i przedstawia Wójtowi, a Wójt Radzie Gminy.

