
UCHWAŁA NR XXXII/164/2016
RADY GMINY W OBRAZOWIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 446, poz. 1579) w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2015 r. poz. 

1893) oraz art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 224, poz. 437, z 2015 r. poz. 1893)  Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                          

oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/96/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia  2015 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. oraz uchwała Nr XXII/117/2016 Rady Gminy w Obrazowie 

z dnia 30 marca  2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/96/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 

grudnia  2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Szczudło
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Załącznik do Uchwały 

     Nr XXXII/164/2016 

            RADY GMINY W OBRAZOWIE 

     z dnia 28 grudnia 2016r. 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNY PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK 

 

I . Cele programu. 
 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu. 

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  

i narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

4. Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez dyżury 

psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień w punkcie konsultacyjnym i poradniach specjalistycznych. 

5. Zapewnienie pacjentom i ich rodzinie możliwości bezpłatnego korzystania z usług Poradni 

Odwykowej zajmującej się diagnozą, terapią problemów uzależnienia i współuzależnienia. 

6. Nawiązywanie współpracy z Poradnią Odwykową oraz Klubem Anonimowego Alkoholika  

w celu pomocy przy realizacji zadań niniejszego programu. 

7. Finansowanie usług Punktu Konsultacyjnego i Poradni Specjalistycznych dla osób uzależnionych od 

alkoholu i członków ich rodzin. 

8. Prowadzenie ciągłej informacji o zagrożeniach i następstwach nadużywania alkoholu. 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie. 

1. Pomoc dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą                      

w rodzinie  w ramach pracy punktu konsultacyjnego.  

2. Współdziałanie z pracownikami socjalnymi, Zespołem Interdyscyplinarnym, pedagogiem szkolnym, 

psychologiem, pracownikami służby zdrowia, policją oraz innymi  wyspecjalizowanymi placówkami  

i służbami w celu udzielenia profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom  

uzależnionym  od alkoholu. 
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3. Inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy                           

w rodzinie. 

4. Udzielenie informacji osobom uzależnionym i ofiarom przemocy  w placówkach prowadzących 

terapię odwykową Klubach AA, Oddziałach Odwykowych, psychologach, lekarzach psychiatrach. 

5. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

1. Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu m.in. poprzez: wspieranie 

młodzieżowych klubów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz sportowych zajęć 

pozalekcyjnych. 

2. Wspieranie rozwoju oraz poprawy funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej np. boiska, sale 

gimnastyczne oraz organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówkach oświatowych  

programów profilaktycznych. 

3. Włączanie się w organizowanie konkursów, zawodów sportowych, Gminnego Dnia Sportu- Bieg  

o „Kryształowe Jabłko” Wójta Gminy Obrazów podczas Europejskiego Święta Jabłka, Gminnego Dnia 

Dziecka, festynów i pikników rodzinnych  promujących życie bez uzależnień.  

4. Współudział w organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych w szczególny sposób 

eksponujących „zdrowy styl życia”. 

5. Włączanie się w organizowanie różnych  form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

poprzez dofinansowanie wycieczek,  letniego i zimowego wypoczynku   jako elementu oddziaływań 

profilaktycznych. 

6. Doposażanie świetlic  wiejskich, szkolnych w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

jako element oddziaływań profilaktycznych. 

7. Doposażanie świetlic  wiejskich, szkolnych w urządzenia rekreacyjne i sprzęt mający na celu 

poprawę kondycji fizycznej  dzieci,  młodzieży i osób dorosłych. 

8. Realizacja w szkołach programów profilaktycznych tj. pogadanki, spektakle teatralne, a także udział 

w kampaniach profilaktycznych. 

IV. Przestrzeganie przepisów obowiązującego  prawa  związanego  z wydawaniem  

i cofaniem zezwoleń na prowadzenie sprzedaży  napojów alkoholowych oraz 

przestrzeganie zasad tej sprzedaży. 

1. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych w miejscu lub 

poza miejscem sprzedaży w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży. 
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2. Działalność kontrolna i interwencyjna w stosunku do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych.   

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

1. Pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych promujących trzeźwe obyczaje. 

2. Wspomaganie działalności promującej spędzanie czasu wolnego z dala od uzależnień i przemocy dla 

instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych organizacji. 

3. Włączanie się w akcje na rzecz promocji zdrowego stylu życia. 

VI. 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. 

1. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do osób prowadzących sprzedaż napojów  

alkoholowych. 

 2. Podejmowanie interwencji w stosunku do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

nieprzestrzegających ustawy o wychowaniu w trzeźwości dot. reklamy alkoholu oraz sprzedaży 

napojów alkoholowych  osobom nieletnim lub nietrzeźwym, a także sprzedaży na kredyt lub pod zastaw. 

VII. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

1. Za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Obrazowie 

oraz prowadzeniu kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych przysługuje wynagrodzenie 

w następujących wysokościach: Przewodniczący Komisji 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), 

członkowie Komisji po 200,00 zł (dwieście złotych). Członkowi Komisji prowadzącemu obsługę 

administracyjną i kancelaryjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Obrazowie przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych) 

miesięcznie. Podstawą naliczania wynagrodzenia jest lista obecności z posiedzenia komisji. 

2. Członkom Komisji przysługują zwroty kosztów przejazdów z tytułu wyjazdów na szkolenia oraz 

kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na zasadach obowiązujących- przysługujących 

pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 
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PRELEMINARZ 
 

Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązania Problemów Alkoholowych 

 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 

 

1.   Objęcie pomocą finansową w formie zasiłków pieniężnych, dożywania dzieci na zajęciach  

pozalekcyjnych  i dofinansowania do wypoczynku dzieci z rodzin dotkniętych patologią   

w szkołach  podstawowych i gimnazjum 

                                                                                  5 000,00 zł 

 

2.  Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych I Ich Rodzin w Obrazowie –zakupy, media i inne. 

Wydatki bieżące na materiały edukacyjne /broszury, plakaty, ulotki o tematyce antyalkoholowej/. 

                                            3 000,00 zł 

 

3. Wynagrodzenie pracownika Punktu Konsultacyjnego i poradni specjalistycznych, instruktora 

sportowego oraz psychologa.               

                                                                                    39 000,00 zł 

                                                                 

4.  Realizacja w szkołach i świetlicach programów  profilaktycznych (pogadanek, spektakli teatralnych, 

udział w kampaniach profilaktycznych). 

                                                                              5 000,00 zł 

       

5.   Włączanie się w organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu  m.in.: konkursów, 

zawodów sportowych, Gminnego Dnia Sportu- „Bieg o Kryształowe Jabłko” Wójta Gminy Obrazów 

podczas Europejskiego Święta Jabłka, Gminnego Dnia Dziecka, festynów i pikników rodzinnych, 

dofinansowanie wycieczek, letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

promujących życie bez uzależnień, współpraca z klubami sportowymi, szkołami, Młodzieżową Radą 

Gminy oraz stowarzyszeniami w zakresie organizowania imprez profilaktycznych, sportowych oraz 

integracyjnych.  

                                                                                   32 000,00 zł 

 

6. Prowadzenie kontroli placówek handlowych, organizowanie spotkań komisji, szkolenia komisji  

i Wójta Gminy, delegacje. 

                                                                                                         20 000,00 zł 

 

7. Kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu. 

                                                                                    2 000,00 zł 
 

8.  Dofinansowanie działalności jednostek organizacyjnych, organizacji  i stowarzyszeń promujących 

zdrowy styl życia i poprawę kondycji fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Doposażenie  

świetlic wiejskich, szkolnych  w celu zapewnienia prawidłowego spędzenia czasu wolnego przez dzieci, 

młodzież i dorosłych z dala od używek. 

                                                                                   30 000,00 zł 

 

9. Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 

2 000,00 zł 

 

 

Razem:                       138 000,00 zł 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXII/164/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz na podstawie art. 10 ust.

3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.)

do zadań gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanego

corocznie przez radę gminy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Id: 0E3CAE02-4004-43D0-A001-C7156B253C88. Uchwalony Strona 1




