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UCHWALA Nr 137IXXIII2016 


RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 30 grudnia 2016 roku 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwhlzywania Problemow Alkoholowych na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzq.dzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, z p6zn. zm), art. 4 1 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 26 

paidziemika 1982 roku 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi 

(Dz.U. z 2016 roku, poz. 487) Rada Gminy uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

Uchwala siy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiq.zywania Problem6w Alkoholowych 

dla Gminy Nowe Miasto na 2016 rok w brzmieniu zalq.cznika do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy. 

§3 

Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen urzydu gminy, na stronie intemetowej 

www.ugnowemiasto.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2017 roku. 

http:www.ugnowemiasto.pl


Zal~cznik 
do uchwaly Nr 
137IXXIII20 16 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 30 grudnia 2016 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow 

Alkoholowych w Gminie Nowe Miasto na rok 2017 


Wprowadzeoie 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi~ywania Problemow Alkoholowych na rok 

2017, zwany dalej Programem jest podstawowym dokumentem okreSlaj~cym zakres 

i [ormy realizacji dzialail profilaktycznych i naprawczych zmierzaj~cych do ograniczenia 

spozycia alkoholu oraz minimalizowania szkod powodowanych przez alkohol. Program 

obejmuje zadania gminy, wynikaj~ce z art. 4' ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. 

o wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi i jest kontynuacj~ 

programow z lat ubieglych. Program bydzie realizowany przez Gminn~ Komisjy 

Rozwi~ywania Problemow Alkoholowych w Nowym Miescie. Prowadzenie dzialail 

z zakresu profilaktyki i rozwi~ywania problemow alkoholowych oraz integracji 

spolecznej osob uzaleznionych od alkoholu nalezy do zadail wlasnych gminy. 

Problemy wynikaj~ce z uzaleznienia od alkoholu i jego naduzywania stanowi~ powaz:ny 

problem spoleczny, obejmuj~cy znaczn~ czysc populacji mieszkailcow gminy. 

Uzaleznienie od alkoholu czy jego szkodliwe picie prowadzi do niepoz~danych zjawisk 

spolecznych, zwi~anych z wystypowaniem przemocy w rodzinie, z ubostwem, 

marginalizacj~ i wykluczeniem spolecznym. Zjawiska te maj~ negatywny wplyw na 

poczucie bezpieczeilstwa, stan zdrowia jak tez wzajernne relacje z najblizszymi. 

Uzaleznienie od alkoholu bliskiej osoby i zwi~ane z tym jej nieprawidlowe 

funkcjonowanie wywiera negatywny wplyw na pozostalych czlonkow rodziny, zarowno 

doroslych, jak i dzieci, powoduj~c problemy zdrowotne, psychologiczne, spoleczne 

i materialne. Uzaleznienie jest tym czynnikiem, ktory moze prowadzic do dysfunkcji 

rodziny. Bardzo dotkliw~ konsekwencj~ zycia w bliskiej relacji z osob~ uzaleznion~ jest 

pojawianie siy zjawiska wspoluzaleznienia. U osob wspoluzalemionych czysto wystypuj~ 

romego rodzaju choroby 0 podlozu psychosomatycznym, a takZe problemy emocjonalne, 

depresje i stany lykowe. Jednym z zaburzeil scisle zwi~anych z alkoholem jest 

wystypowanie przemocy w rodzinie. Szczegolnie trudna jest sytuacja dzieci 
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wychowuj<!cych siy w rodzinach z problemem alkoholowym. W rodzinie takiej brakuje 

prawidlowych wzorcow, nonn i systemu wartosci, przekazywanych dzieciom w procesie 

ich wychowywania. Dlatego tez warto podejmowae kai:de dzialania, maj<!ce na celu 

ograniczenia zjawiska alkoholizmu, dzialania minimalizuj<!ce skutki alkoholizmu, 

narkomanii, czy innych uzaleznien, ale tez dzialania zapobiegaj<!ce, edukuj<!ce, 

wskazuj<!ce alternatywne fonny spydzania wolnego czasu, ucz<!ce radzenia sobie 

z sytuacj<! trudn<!, konfliktow<!, rodz<!c<! agresjy i napiycie. Skutki uzalemien nie 

ograniczaj<! siy jedynie do degradacji fizycznej czy psychicznej samego alkoholika, one 

dotykaj<! calego otoczenia osoby uzaleznionej, dlatego dzialania w zakresie zapobiegania 

problemom alkoholowym i ich rozwi<!zywania powinny bye przedmiotem szczegolnej 

troski organow samorz<!du gminnego. Celem dzialan podejmowanych przez samorz<!d jest 

zmniejszenie romych problemow powodowanych przez alkohol w calej populacji, a nie 

tylko w grupie podwyzszonego ryzyka. 

Cele i zadania programu 

1. 	 Zwi~kszeoie dost~poosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjoej dla osob 
uzalezoiooych od alkoholu i osob wspoluzaleznionych: 
1) prowadzenie konsultacji w zakresie terapii uzalemien i wspoluzaleznien oraz 

rozmow motywacyjno-infonnacyjnych; 
2) zapewnienie dostypu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej i psychologicznej 

osobom uzaleznionym i wspoluzalemionym; 
3) zapewnienie wsparcia i pomocy socjoterapeutycznej osobom po zakonczonej 

terapii i czlonkom ich rodzin; 
4) udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, ktorych dzieci pij<! alkohol; 
5) finansowanie dzialalnosci Punktu Konsultacyjnego dla osob uzaleznionych i ich 

rodzin; 
6) rozpowszechnianie materialow infonnacyjnych 0 mozliwosciach uzyskania 

pomocy terapeutycznej w zakresie uzaleznien; 

2. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst~puj~ problemy alkoholowe pomocy 
psychospoleczoej i prawoej, a w szczegolnosci zapewoieoie ochrooy przed 
przemoq w rodzioie: 
1) zwiykszanie wiedzy i swiadomosci spolecznej na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie, sposobow reagowania na przemoc i mozliwosci uzyskania pomocy 
poprzez wl<!czanie siy w ogolnokrajowe akcje i kampanie promuj<!ce zycie 
rodzinne bez przemocy; 

2) wspolpraca z Zespolem Interdyscyplinarnym w Gminie Nowe Miasto, z policj<!, 
straz<! gminn<!, sluZb<! zdrowia, s<!dem rodzinnym, pedagogiem szkolnym 
i psychologiem, wychowawcami, pracownikami socjalnymi; 

3) podejmowanie czynnosci w ramach procedury "Niebieskie Karty"; 
4) kierowanie wnioskow do s<!du 0 wgl<!d w sytuacjy rodzinn<! dziecka w przypadku 

podejrzenia zaniedbywania maloletnich b<!dZ niewlasciwego wypelniania funkcji 
opiekunczo-wychowawczych w zwi¥ku z naduzywaniem alkoho1u przez 
rodzicow lub opiekunow; 

5) wspolpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym w zakresie zapewnienia 
opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i mlodziezy z rodzin 
dotkniytych problemem alkoholizmu i przemocy; 
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6) zapewnienie wsparcia osobom uzaleznionym i wsp61uzaleznionym, w tym terapii 
z rodzin~; 

7) prowadzerne szkolen i warsztat6w oraz program6w profilaktycznych 
skierowanych do wychowawc6w i rodzic6w; 

8) kierowarne na badarne psychiatryczno-psychologiczne przez bieglych s~dowych 
w przedmiocie uzalemienia od alkoholu i finansowanie tych badaiJ.; 

9) sporz~dzanie i kierowanie do s~du wniosk6w 0 zastosowanie obowi~ku leczenia 
odwykowego; 

10) wystypowanie z wnioskami do s~du i prokuratury w sytuacjach stosowania 
przemocy w rodzinie; 

11) 	 wspieranie i wsp61finansowanie przedsiywziyc maj~cych na celu przeciwdzialanie 
marginalizacji i wykluczeniu spolecznemu na rzecz reintegracji spolecznej 
i zawodowej os6b uzalemionych od alkoholu i ich rodzin; 

3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwi~z)'Wania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii 
w szczegolnosci dla dzieci i mlodzieZy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj-rc 
sportowych oraz programow opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych: 
1) finansowanie warsztat6w, spektakli, koncert6w profilaktycznych, pogadanek 

i pre1ekcji realizowanych przez plac6wki oswiatowe i kulturalne na terenie gminy; 
2) wsp61finansowanie oboz6w i kolonii letnich i zimowych oraz innych 

zorganizowanych form relaksu i wypoczynku, pol~czonych z oferq udziaru 
w programach i warsztatach profilaktycznych dla dzieci i mlodziezy z rodzin 
dotkniytych lub zagrozonych problemem alkoholizmu; 

3) wsp61organizowanie i finansowanie aktywnych form wypoczynku dzieci 
i mlodziezy poprzez organizowanie wycieczek, rajd6w, festyn6w w pol~czeniu 
z realizacj~ element6w profilaktyki uzaleznien; 

4) prowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkanc6w gminy na temat szkodliwego 
dzialania alkoholu, narkotyk6w i innych substancji psychoaktywnych w czasie 
lokalnych imprez 0 charakterze masowym, integruj~cych srodowisko, 
promuj~cych zdrowy styl zycia, uwzglydniaj~cych aktywnosc kulturaln~ 

i sportow~; 
5) wsp61organizowanie i wsp6lfinansowanie dzialan promuj~cych trzezwy 

i bezpieczny spos6b spydzania czasu przez dzieci i mlodziez oraz motywuj~cych 
do zwiykszonej aktywnosci spolecznej, kulturalnej i sportowej, poprzez szeroki 
udzial w zajyciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

6) dofinansowanie szkolen i kurs6w specjalistycznych dla nauczycieli, pedagog6w, 
psycholog6w, pracownik6w swietlic i pracownik6w socjalnych w zakresie pracy 
profilaktycznej z dziecmi i mlodziez~ oraz rozwijaj~cych umiejytnosci 
prowadzenia zajyc profilaktycznych; 

7) podejmowanie dzialan edukacyjnych skierowanych do sprzedawc6w napoJow 
alkoholowych oraz dzialan kontrolnych i interwencyjnych, maj~cych na celu 
ograniczanie dostypnosci napoj6w alkoholowych i przestrzeganie zakazu 
sprzedazy alkoholu osobom ponizej 18 roku zycia oraz nietrzeZwym; 

8) podejmowanie interwencji w zwi~u z naruszeniem zakazu reklamy i promocji 
napoj6w alkoholowych oraz sprzedaZy osobom nieletnim, nietrzeZwym, na kredyt 
lub pod zastaw; 

9) organizowanie szkolen dla sprzedawc6w napoj6w alkoholowych; 
10) przeprowadzanie kontroli przedsiybiorc6w, korzystaj~cych z zezwolen na sprzedaz 

detaliczn~ napoj6w alkoholowych; 
11) zakup i upowszechnianie materia16w informacyjnych 0 problemach uzaleznienia 

od alkoholu, narkotyk6w, dopalaczy; 
12) prowadzenie edukacji publicznej na temat dzialania alkoholu na organizm i jego 

skutk6w w kontekscie prowadzenia pojazd6w pod wplywem alkoholu; 
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13) 	 udzial w lokalnych i krajowych kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych, 
dotyczqcych przeciwdzialania uzaleznieniom i przeciwdzialania przemocy oraz 
promocji zdrowia; 

14) 	 wydawanie opinii dotyczqcych zgodnosci lokalizacji pUnkt6w sprzedazy 
i podawania napoj6w alkoholowych z ustaWq 0 wychowaniu w trzezwosci 
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz uchwalami Rady Gminy Nowe Miasto, 
bydqcych podstawq do uzyskania zezwolenia na sprzedaz i podawanie napoj6w 
alkoholowych; 

4. 	 Zabezpieczenie techniczno-administracyjnycb i lokalowych warunk6w pracy 
Komisji: 
1) 	 finansowanie szkolen, podnoszqcych kwalifikacje merytoryczne czlonk6w 

Komisji; 
2) 	 zwrot koszt6w podr6zy czlonkom Komisji na zasadach obowiqzujqcych dla 

delegacji sluzbowych pracownik6w na obszarze kraju (zezwolenia na podjycie 
delegacji sluzbowej udziela W6jt na wniosek Przewodniczqcego Komisji); 

3) 	 zakup niezbydnych material6w biurowych. 

Wynagradzanie czlonk6w Komisji: 

1. 	 Za uczestnictwo w posiedzeniach Komisji, biezqcy nadz6r i koordynacjy nad realizacjq 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych 

i Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii, przygotowanie projekt6w uchwal 

pod obrady sesji Rady Gminy z zakresu przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomanii, 

udzial w naradach, szkoleniach, zespolach kontrolnych - Przewodniczqcemu Komisji 

przysluguje zryczaltowane wynagrodzenie miesiyczne w wysokosci 400,00 zl brutto 

(slownie: czterysta zlotych), wyplacane na koniec kazdego miesiqca kalendarzowego; 

2. 	 Za obslugy administracyjnq Komisji - sekretarzowi Komisji przysluguje zryczaltowane 

wynagrodzenie miesiyczne w wysokosci 300,00 zl brutto (slownie: trzysta zlotych), 

wyplacane na koniec kazdego miesiqca kalendarzowego; 

3. 	 Za kazdy czynny udzial w posiedzeniu komisji ustala siy wynagrodzenie dla czlonka 

komisji w kwocie 160,00 zl brutto (slownie: sto szes6dziesiqt zlotych); 

4. 	 W przypadku nieobecnosci czlonka komisji na posiedzeniu wynagrodzenie me 

przysluguje; 

5. 	 Wynagrodzenie dla czlonka komisji bydqcego pracownikiem urzydu gmmy lub 

jednostek organizacyjnych gminy przysluguje, jezeli posiedzenie komisji odbywa siy 

poza godzinami pracy a czynnosci czlonek komisji wykonuje poza okreslonym na 

stanowisku pracy zakresem obowiqzk6w; 

6. 	 Podstawq wyplaty wynagrodzenia jest lista obecnosci z odbytego posiedzenia Komisji 

potwierdzona przez przewodniczqcego Komisji. 
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Postanowienia koncowe 

1. 	 Jednostkq realizujqcq Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w 

Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii jest Urzqd Gminy 

w Nowym Miescie we wsp6Ipracy z Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej, Strazq 

Gminnq, gminnymi jednostkami organizacyjnymi. 

2. 	 Koordynacjy Gminnego Programu powierza siy peinomocnikowi W6jta ds. Profilaktyki 

i Rozwiqzywanja Problem6w Alkoholowych. 

3. 	 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Programu Gminna Komisja 

Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych corocznie przedstawia W6jtowi Gminy 

a W6jt Radzie Gminy. 

4. 	 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych moze bye 

modyfikowany w przypadku uzasadnianych potrzeb, zwiqzanych z zapobieganiem 

i rozwiqzywaniem problem6w alkoholowych w trybie przewidzianym dla uchwalenia 

programu. 

5. 	 Program finansowany jest ze srodk6w pochodzqcych z oplat za korzystanie 

z zezwoleil na sprzeda:z detalicznq napoj6w alkoholowych. 

W roku 2017 na realizacjy Programu wraz z dzialaniami sp6jnymi w zakresie realizacji 

Programu Przeciwdzialania Narkomanii przewidziana jest kwota 100 000,00 zl, w tym 

5.000.00 zi na zadania ujyte w Gminnym Programie Przeciwdzialania Narkomanii. 

Opracowanie: 

Gminna Komisja Rozwiqzywailla Problem6w Alkoholowych 


Marianna Czamecka 

Przewodniczqca GKRP A 
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Uzasadnienie 


do Uchwaly Nr 137IXXIII2016 


Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 30 grudnia 2016 roku 


Gminny program profilaktyki i rozwi<!Zywania problem6w alkoholowych, 

stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly jest kontynuacjq zadail realizowanych 

w latach poprzednich. 

4 1Zgodnie z tresciq art. ust. 2 - 5 ustawy 0 wychowaniu w trzeZwosci 

przeciwdzialaniu alkoholizmowi, gminny program profilaktyki i rozwi<!Zywania 

problem6w alkoholowych, uchwalany corocznie przez Rady Gminy jest podstawq do 

realizacji wskazanych w ustawie obowi<!Zkowych zadail i dzialail gminy. 

Program uwzglydnia rekomendacje Pailstwowej Agencji Rozwiqzywania 

Problem6w Alkoholowych do opracowania gminnych program6w na 2017 rok. 

Opracowanie: 

Gminna Komisja Rozwi<!Zywania Problem6w Alkoholowych 


Marianna Czamecka 

Przewodniczqca GKRP A 



