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UCHWALA Nr 181IXXIJ2020 


RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 18 gmdnia 2020 roku 


w sprawie uchwaleoia Gminnego Programu Profilaktyki 


i Rozwil}ZYWaoia Problem6w Alkobolowych na 2021 rok 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [5 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samofZ4dzje gminnym 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) oraz art. 4 1 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 26 

paidziernika 1982 roku 0 wychowaniu WlrLeZwosci i przeciwdziaianiu a lkoholizmowi (Dz.U. 

z 2019 r., poz, 2277, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nast~puje: 

§ I 

Uchwala si~ Gminny Program Profilaktyki i Rozwi~zywania ProbJemow Alkoholowych dla 

Gminy Nowe Miasto oa 202 1 rok w brzmieniu za1qcznika do niniejszcj uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza s i~ W6jtowi Gminy. 

§3 

Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszeil urzcydu gminy, na stronie ioternetowej 

www.ugnowemiaslo. w, o raz w Biuletynie Infonnacji Publicznej. 

§4 

Uchwala wchodzi w tycie z dniem 01 stycznia 2021 roku. 

www.ugnowemiaslo
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Uzasadnienie 


do V ch waty N r ISIIXXI /2020 


Rady Gminy Nowe Miasto 


z dni. \ 8 grudnia 2020 r. 


Gminny program profi laktyki i rozwi¥),wania problem6w alkoho lowych, stanowi'lcy 

zahlcznik do niniejszej uchwaly jest kontynuacj<l zadail rea lizowanych w lalach poprzednich. 

4 1Zgodnie z treSci" art. liSt. 2 - 5 ustawy 0 wychowaniu w trzeZwoki 

i przeciwdziaJaniu alkoholizmowi, gminny program profil aktyki i rozwi<JZYwania problem6w 

alkoholowych, uchwalany coroeznie przez Rader Gminy jes t podstaw'! do realizacjj wskazanych 

w ustawie obowi¢owych zadan i dzialait gminy. 

Program uwzgl~dnja rekomendacje Panslwowej Agencj i Rozwi<Jzywania Problem6w 

Alkoho lowych do opracowania gminnych program6w na 2021 rok. 



Zat~cznik 
do uchwaly Nr 181IXXU2020 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 18 grudnia 2020 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwillzywania Problemow 
___ ~__ . _ Alkoholowych w G!.!!.! n~ Nowe Miasto na rok 2021 

Wprowadzenie 

G mirmy Program Profil aktyk i i Rozwi~wania Problern6w Alkoholowych na rok 

202 1, zwany dalej Programem jest podstawowym dokumentem okrd laje,cym zakres 

i fonny realizacji dzialail profilaktycznych i naprawczych zmierzaj<'Jcych do ograniczenia 

spoZycia alkoholu oraz minimalizowania szk6d powodowanych pnez alkohol. Program 

obejmuje zadania gminy, \-V)'nikaj<'Jce z art. 4' ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. 

o wychowaniu w trzeZwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi i jest kontynuacj'l 

programow z lat ubieg-lych. Program b~dzie rea lizowany przez Gminn<'J Komisjtr 

Rozwi¥),wania Problemaw Alkoholowych w Nowym Midcie. Prowadzenie dzialait 

z zakresu profiJak tyki i rozwi<}zywania problem6w alkoholowych oraz integracj i 

spolecznej os6b uzaJeinionych od alkoholu nalezy do zadail wlasnych gminy. 

Problemy wynikaj~ce z uzalez.nienia od alkoholu i jego naduzywania stanowi~ 

powaZny problem spoleczny, obejrnuj<Jcy ZIlacZlle, cz~sc populacj i mieszkaric6w gminy. 

Uzalei.n.ienie od alkoholu czy jego szkod li we picie prowadzi do niepoi.<\danych zjawisk 

spolecznych, zwictzanyeh z wyst~powan iem przemocy w rodzinie. z ubOstwem, 

marginaliz.acjq i wykluczeniem spolec2Ilym. Zjawiska te majq negatywny wp1yw na 

poczucie bezpieczenstwa, stan zdrowia jak tez wzajemne relacje z najblii.szymi. 

Uzalei.nienie ad alkoholu bl iski ej osoby i zwj<JZMle z lym jej nieprawidlowe 

funkcjollowanie wywiera negatywny wplyw na pozosta!ych czlonk6w rodziny, zar6wno 

dor oslych, jak i dzieci, powaduj-lc problemy zdrowotne, psychologiczne, spoleczne 

i m aterialoe. UzaleZnienie jest tym czynnikiem, kt6ry moze prowadzic do dysfunkcj i 

rodziny. Uzaleinienie od alkoholu prowadzi najczcysciej do rozldadu Zycia rodzinnego, 

dernoralizacj i maloleUl ich czlonk6w rodziny a osoba uza lerniona czysto wchodzi 

w k on tlikt z por74dkiem prawnym. Bardzo dotkliw'l konsekwencj<'J Zycia w bliskiej re lacj i 
. . . 

Z osobC} uzalei.nioo'l jest pOj8wlanle siy zjawiska wsp61uzaleinienia. U os6b 

wsp61uzalewionych cztrsto vvysttrpuj C:J r6i.nego rodzaju choroby 0 podlozu 

psychosomatycznym, a takZe problemy emocjonaloe, depresj e i stany lcykowe. Jednym 

Z zaburzen w funkcjonowaniu radziny seisle zwi<'JZ3.nym z naduZywaniem alkoholu jesl 



I 

wystf;powanie przemocy w rodzin ie. Szczeg61nie rrudna jest sytuacja dzieci 

wychowuj(Jcych si'r w rodzinach z problemem alkoholovrym. W rodzinie takiej brakuje 

prawidlowych wzorc6w, nann i systemu wanosei, prLekazywanych dzieciom w procesie 

ieh wychowywania. DJatego lei. warto podejmowac kaide dzialania, majqee na celu 

ograniczenie zjawiska alkoholizmu, dzialania minimalizuj(Jce skuLki alkoholizmu. 

narkomanii, cozy innych uzalezn.ieii, ale tei. dzialania zapobiegaj 'lce, edukujqce, 
~- _. 

wskazujqce altematy\\l1e fonny s~dzania woloego czasu, uCZ4ce radzenia sobie 

z syluacj'l trudn'l, konfliktowq czy rodzqc'l agresJ<; I napit;cie. Skulki uzale2nien nie 

ograniczajq siy jedynie do degradacji fizycznej czy psychicznej samego alkoholika, one 

dotykaj'l ealego oloezenia osoby uza lewionej, dlatego dziatania w zakresie zapobiegania 

problemom alkoholowyrn i ich rozwiqzywania POWilU1Y bye przedmiotem szczeg61nej 

lrosk i organ6w samorzqdu gminnego. Celem dzia-lail podejmowanych przez samorz<}d jest 

zmniejszenie r6i.nych problem6w powodowanyeh przez alkohol w calej populaeji . a nie 

tylko w grupie podwyz.szonego ryzyka, dzialail ZlTIierzajqcych do ograniczenia 

szkodliwych skutk6w pieia. 

ZADANIA PROGRAMU I REALIZATORZY 

I 
Zwi~kszenie dost~PDosci pomocy terapeutyczncj i rebabilitacyjocj dla ZadanieJ. 
os6b uz.ale:inioDvch od alkoholu i os6b wSDoluzale:inioDYcb Uwagi 

Dzialania Realizatorty 

GKRPA w Nowym Midcie 
I. prowadzenie konsultacji w zakresie terapii uzalei.nien (Punkt Konsultacyjny) 

wsp6luzalcmien oraz rozm6w motywuj'lcych do ua Nowe MiaSlO 
podjycia terapii; 


ua Nowe Miasto 

zapewnienie dOSlypu do profesjonalnej pomocy 2. GKRPA w Nowym MieScie 
terapeutycznej i psyehologicznej osobom (Punkt Konsuhacyjny) 

uzalei.nionvm i wsD6luzaleinionym' 
 GOPS Nowe Miaslo. UG Nowe Miasto 3. zapewnienie wsparcia i pomocy socjoterapeutycznej GKRPA w Nowym Midcie 
osobom i czlonkom ich rodzin po zakonczonej terapii, (Punk! Konsultacyjny) 
w tym nauka radzenia sobie z emoejami, reJaejami i GOPS Nowe Miaslo 

zadaniami Zyciowymi bez alkoholu; 


ua Nowe Miasto 
udzielanie pomoey i wsparcia rodzicom, kt6rych dzieci 4. G.KRPA w Nowym Miescie 
pjj~ al kohol; (Punkt Konsuhacyjny) 

GOPS Nowe Miasto 
Plac6wki oswiatowe 
Sluiba zdrowia 

finansowanie dziaialnoSci PunklU Konsultaeyjnego dla UG Nowe Miasto 
5. o s6b uzaletnionych i ich rodIin; 

va Nowe Miasto 
GKRPA w Nowym Miescie6. rozpowszechnianie materia16w informacyjnych 

(PunkIKonsultacyjny) 
o moZliwosciach uzyskania pomocy lerapeutye2Jlei. 
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w za!<resie I~OPS Nowe Miasto 
Po\icja 
Plac6wki oswial0we 
Slu zba zdrowia 

7. dofinansowanie szkole6 w zakresie specjalisty 
psychoterapii uzaietnien lub instruktora terapii UG Nowe Miasto 

uzalezn ien dla pracownik6w oswiaty, sruzby zdrowia, 

I~"v,~~;_Pwarunk~~ s~rzyjajqcych podejmowaniu .8. 
UG Nowe MiaslO 

przez osoby uzaleinione pozy tywnych decyzji 
GKRP A w Nowym MieScie 

w przedmiocie poddania sicy lerapii, W Iym (Punkt Konsullacyjny)
fi nansowanie zabieg6w wszycia Srodka GOPS Nowe Miaslo 
farrn akologicznego, prowadzenie rozm6w 

do ,;, picia i poaJ ~cia 
.. 

II. Zadaoie Udziclanie rodzioom, w kt6rycb wyst'fpuj::t problemy alkoholowe 
pomocy psycbospolcczoej j prawnej. a W szc7..tg6loosci zapewnicoic 

Uwagi
ocbrony przed prl.cmoCIJ w rodzioie 

Ozialania Reaiizatony 

UG Nowe M iasto 
l. zwit;kszanie wiedzy j swiadomoSc i spo-iecznej oa temat GKRPA W Nowym Miekie 

zjawiska przemoc)' w rodzinie, sposob6w reagowania na GOPS Nowe Miasto 
przemoc i mozli wosc j uzyskani a pomocy poprzez Policja 
whtczanie sicr w og61nolaajowe akcje i kampanie promujlJce Plac6wki oswiatowe 
zyele : bez . 1« 

UG Nowe Miasto 
2. wsp6tpraca inlerdyscyplinarna jednostek organ izacyjnych GOPS Nowe Miaslo 

gminy, instytucji, stowarzyszen, organ izacji i specjalisl6w Plac6wki oswiatowe 
w zapewnieniu wspa rc ia rodzinom dOlkni~tym problemem Policja 
alkoholizmu i przemocy S}uzba w rowia 

. I " ,Iinamv 

GOPS Nowe Miasto 
3. podejmowanje czynnoSci w ramach procedury " Niebieskie Policja 

Karty"; Plac6wki o5wiatowe 

~:. k . dk '~"Iduowglqd;b"" '~n i oswiatowe 

4. Z lec a w przypa u eJrzeRla zaOle ywanla GOPS Nowe Miaslo 
mafoletnich b<ldi niewtaSciwego wypelniania funkcji 
opiekm1czo-wychowawczych w zwi'lZku z naduzywaniem 
. i~ I przel i 'lub, i . 

wsp&praca z psychologiem i pedagogiem szko lnym Plac6wki oswiatowe 
5. w zakresie zapewnienia opieki i pomocy psycho logiczno- GOPS Nowe Miaslo 

pedagogicznej dzieciom i mlodzieiy z rodzin dotkni~tych GKRPA w Nowym Miekie 
I I 

<3KR.:PAw Nowym .
6. z apewnienie wsparcia osobom uzale:inionym 

; 

i wsp6luzaletnionym. w rym terapii z rodzinll; (Punkt Konsultacyjny) 
GOPS Nowe . 

~rowadzenie szkolen i warsztat6w oraz program6w Plac6wki oswiatowe 
7. I skierowanych do wychowawc6w UG Nowe Miasto 

i 
kierowanie na badanie psychiatrycz.no-psychologiczne 

8. Ipnez ",. w przedmiocie uzaleznienia od GKRPA w "'; ; 
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I . 

alkoho lu i finansowanie Iyeh badan; 

9. spomJdzanie j kierowani e do Slldu wnioskow 
.0 zobowi'l23nie do lecz.en ia odwykowego; G K RPA w Nowym Mie~cie 

10. 
wysl~powanie z wnioskami do S<} du i prokuratu ry lesp6llnlerdyscyplinamy 
w syt uaciach stosowania przemocy w rodzinie" 

II. wspieranie i wsp6tfinansowanie przedsi~wzifi:6 UG Nowe MiaslQ 

maj'lcych na celu przeciwdziatanie marginalizacji GKRPA w Nowym Mid cie 

-i-wyk-luezeniu spo-J:ecznemu na--r:l:ecz ie-integraeji _ _GOPS_Nowe Miasto .. .~ 

spolecznej i zawodowej os6b uzaleinionych od 
alkoholu i ich rodzin; 

10. Zadanie Prowadzenie profilaktyczoej dzialalnosci infonnacyjnej i edukacyjoej Uwagi 
w zakresie rozwillzywania problemow alkohoJowych i przeciwdzialania 
narkomaoii WSl,CZegolDoSci dis duC(:i i mlodzieiy. w tym prowadzenie 
pouJekcyjoych zaj~ !Iportowych oral. programow opiekuuczo
wycbowawczycb i !Iocioterapeutvcznycb 

Dzialaoia Realizatorz)' 

I. finansowanie i wsp61organizowanie warsztat6w, spektakli, UG Nowe Miasto 
koncertow j prograrn6w profilaktycznych, pogadanek GOPS Nowe Miaslo 
i prelekcji realizowanych w plac6wkach oswialowych 
i kulturalnych oa terenie J?ITliny; 

2. 
wsp6tfinansowanie i wsp6lorgani zowanie obozow i kolonii 
letnich i z imov.'Yc h oraz innyc h zorganizowanych form UG Nowe M laslo 
relaksu i wypoczynku, poJ1jczonych Z ofe rt(j udzialu GOPS Nowe MiaSlo 
w prograrnach i warsztatach p~ofilaktycznych dla dziec i 
i miodziety, w tym z rodzin dotkni trrych lub zagrozonych 
problemem alkoholizmu" 
promowanie aktywnych fonn spf(dzania czasu wolnego UG Nowe Miasto 

3. poprzez wsp61organizowanie i finansowanie wycieczek, GOPS Nowe Miaslo 
rajdow, festyn6w, imprez 0 charakterz.e sportowym Placowki oswiatowe 
w po-Iqczeniu z reaiizacj!:l eleroentow edukacji i profilak tyki GOK Nowe Miasto 
uzalei:nieir 

4. prowadzenie akeji edukacyjnyeh dIs mieszkailc6w gminy UG Nowe M iasto 
oa temat szkodliwoSci dzialania a lkoholu , narkotykow GOPS Nowe Miasto 
i innych sUbstancji psychoaktywnych w czasie loka lnych Placowki oswialowe 
imprez 0 charakterze masowym/publicznym, integruj!:lcych GOK Nowe Miasto 
srociowisko, promuj'lcych zdrowy styl iycia, Policja 
uwz2ledn ia iacych aktvwnosc kulturaloa i soortowa; Sl"utba zdrowia 

S. w sp61organizowanie j wspOffinansowanie dzialan UG Nowe Miasto 
promuj~cych trzezwy i bezpieczny spos6b spf(dzania czasu GOPS Nowe Miasto 
p rzez dzieci i mlodziei: oraz. morywuj~cych do zwif(kszonej Plac6wki oswiatowe 
a klywnosci sprnecznej , kultura lnej i spol1owej, popnez 
s::zeroki udzial w zajf(c iach pozalekcyjnych 
i oozaszkolnych· 

6. dofinansowanie szkoJen i kursow specja listycwych dla UG Nowe M iasto 
n a uczycieli, pedagogow, psycholog6w, pracownikow GOPS Nowe Miaslo 
swietlic i pracownik6w socjalnych w zakresie pracy Placowki oswiatowe 
profilaktycznej z dziecmi i m1odzie!4 oraz rozwijaj'lcych Po1icja 
umieietnosci orowadzenia za iec profilaktvcznych; 

podejmowanie dzia1an edukacyjnych skierowanych do UG Nowe Miasto 
7. 

sprzedawcow 
.. 

alkoholowych dzialan GKRPA w Nowym MiekienapoJow ocaz 
Policjakont ro lnych , interwencyjnych, maj!:lcych na celu 

() 2raniezanie dosteonosci M PO"OW alkoholowvch 

4 




I 

i przestrzegan ie zakazu sprzedazy alkoholu osobom ponizej 

J8 roku zycia oraz nietrzeZwym; 


UG Nowe M iasto podejmowa nie interwencj i w zwii}zku z naruszen iem 8. G KR PA w Nowym Miescie zakazu rek lamy i promocj i napoj6w alkoholowych oraz 
Poli cjaspnedaiy osobom nieletnim, niet,LeZwym, na kredyt lub 


pod zastaw· Straz GmiMa 


9. 
organ izowanj~_~?:~o.len d l a.sprzedawfQ~ napoj6w .U9,.Nowe M i?~st"o~~,~.:-, 
a lkoholowych; GKRPA W Nowym Miescie 

przeprowadzanie kontro li przeds i~biorc6w. korzystajllcych UG Nowe M iasto 
z zezwolen na sprzedaZ deta licz.n<t napoj6w alkoholowych; 10. GKRPA w Nowym Miekie 

zakup i upowszechnianie ma terial6w infonnacyjnych UG Nowe Miasto 
o problemach uzaleznienia od alkoholu, narkotyk6w, II. 
dopalaczy; 

UG Nowe Miasto prowadzeoie edukacj i publicz.nej oa temat dzialan ia 12. 
GKRPA w Nowym Midciea lkoholu na organizm i jego skutk6w w kontekscie 
Po li cjaprowadzenia pojazd6w pod wplywem a lkoholu , w rym 
Strai Gminna udziaJ w kamnaniach no...Przeciw Di ·anvm kierowcom"· 

UG Nowe Miasto 
udzial w lokalnych i krajowych kampaniach pro tilaktyczno13 . 
GOPS Nowe Miasto edukacyjnych, dotycz~cych pneciwdzia~ania uza leznieniom 
Plac6wk i oswiatowe i przeciwdziaboia przemocy oraz promocj i z.drowia; 
Policja 

S~ u:tba zdrowia 


wydawanie opinii dorycZllcych zgodnoSci l.okalizacji punktu 
14. 
sprzedaty I podawania napoj6w alkoholowych GKRPA w Nowym Miclcie 
z przepisaml ustawy a wychowaniu w trzcZwosci 

pneciwdzialaniu a lkoholizmowi oraz uchwabmi Rady 

Gmi ny Nowe Miaslo, byd~cych podstaw~ do uzyskania 

zezwolenia na sprzedaz ] podawnnie napoj6w 

a JkohoJowych· 

.rnonitorowanie ska li probJemow a lkoholowych 
 GKRPA w Nowym Miekie 
w srodowisku Jokalnym popnez prowadzenie badan, 

tworzen ie dia noz; 


15. 

Wspomaganie dziala loosci instytucjj, stowa rzyszen i os6b [v. Z adanie Uwagi 
flZYcznych sluz1Jcej r ozwi1Jzywaniu problem6w alkoholowycb 

Dzialania R ealizatorzv 

wsp6lpraca z pol icj~ W o rgani zowaniu akcj i 


I. UG Nowe M iasto infonnacyjno·edukacyjnych podnosu,cych wiedz~ 
Plac6wki oswialOwe w zakresie kryminogennych sk utk6w naduZywania 
Poli cja a lkoholu; 

GKRPA w Nowym Miekie 
rworzenie warun.k6w do inicjowania dzialalnosci2. (Punk! Konsul tacyjny)
s towarzyszen abstynenck ich UG Nowe Miasto 

UG Nowe Miasto 

k ulturalnymi, sportowymi i oswiatowymi w zakresie 


3. wsp6Jpraca z instytucjami i stawarzyszeniami 
Plac6wki oswiatowe 


zagospodarowania czasu wolnego dzieci j mlodziei:y 
 Stowarzyszenia 

w spos6b bezpieczny i walny od ryzyka uZywania 
 Kluby sportowe 

alkoholu oraz promowanie zdrowego i trzeiwego stylu 
 GOK Nowe Miasto 

Zycia, np. organizowanie ,d.ni trzeiwosci" 


4. finansowanie program6w pro fil aktyczno UG Nowe M iasto 
terapeutycznych realizowanych podczas 
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jeden kHometr przebiegu rowofl 0,50 zI, niezaleinie od pojemnosei si lnika samochodu. 

Srodek wtaSciwy do odbycia podroZy slu:ibowej, jego rodzaj i kJas~ zatwierdza W6jt 

gminy na wniosek przewodnicZ4cego komisji . 

Postanowienia koncowe 

L 	 l ednostkfl realizuj~clOJ Gminny Program ProfiJaktyki j Rozwi'lZ)'wania ProbJem6w 

A"ikdholowycn' j- Gminny-Prograi'fi~ Przecjwdt.iaiaOia-· ·f;l"arkomanij jest Ur71J1f'-o-mlny - 

w Nowym MieScie we wsp6l:pracy z Gminnym Osrodkiem Pomoey Spolecznej , Slrai4 

Gmirm~, gminnymi jednoslkami organizacyjnymi i irmymi instytucjami. 

2. 	 Koordynaejty Gminnego Programu powierza Sly pclnomocnikowi W6jta ds. ProfiJakryki 

i Rozwiqzywania ProbJem6w Alkoholowych. 

3. 	 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Programu Gminna Komisja 

Rozwi1lZ)'wania Problemow AlkohoJowych coroeznie przedstawia W6jtowi Gminy 

a W6jt Radzje Gminy. 

4. 	 Gminny Program Profilakryki i Rozwi¥)'wania Problem6w AlkohoJowych moZe bye 

modyfikowany w przypadku uzasadnianych potrzeb, zwillzanych z zapobieganiem 

j rozwi'lzywaniem problem6w alkoholowych w trybie przewidzianym dla uchwa1enia 

programu. 

5. 	 Program finansowany jest ze srodk6w poehod24cyeh Z opJat za korzyslanie 

z zezwolen oa sprzeda± detalicZll'l oapoj6w alkoholowych. 

W roku 202 1 na rea1izacj~ Programu wraz z dziajaniami sp6joym i w zakresie realizaeji 

Programu Przeciwdzialania Narkomanii przewidziana jest kwota 75.000,00 zl, w tyro 

2.000,00 zl na zadania ujtyte w Gminnym Programie Przeciwdzialania Narkomanii. 
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