UCHWAŁA Nr 19/III/2014
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 41 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 26 października 1982
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Nowe Miasto na 2015 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej
www.ugnowemiasto.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały
Nr. 19/III/2014
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Nowe Miasto
na rok 2015

§1
Wprowadzenie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
zwany dalej Programem określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Program przedstawia
do realizacji zadania własne gminy wynikające z art. 4' ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest kontynuacją zadań z lat
ubiegłych.
Problemy wynikające z picia alkoholu, używania narkotyków oraz przemocy w rodzinie
są w dalszym ciągu najpoważniejszymi kwestiami społecznymi. Zjawiska te mają przemożny
wpływ na bezpieczeństwo społeczne, stan zdrowia ludzi jak też relacje z najbliższymi.
Z problemem alkoholizmu wiążą się zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania zarówno
sfery ekonomicznej, moralnej i zdrowotnej społeczeństwa. Obecnie nie zastanawiamy się już,
czy warto pomagać, osobom, rodzinom z problemem alkoholowym a szczególnie dzieciom
z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, ale jak to robić szybciej, skuteczniej, efektywniej.
Pomagać

- to znaczy minimalizować skutki alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, ale

pomagać to przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, wskazywać
alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową,
jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Pomagać to również
wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było
potrzebne “podpieranie się” substancjami uzależniającymi.
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Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy psychicznej
degradacji samego alkoholika, one dotykają wszystkich osób, które żyją, pracują czy przyjaźnią
się z uzależnionym.
Program adresowany jest do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób
związanych z problemem nadużywania alkoholu, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem
jego wystąpienia.
§2
Cele Programu
1.

Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych
poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Nowe Miasto oraz
prowadzenie

dalszych

skoordynowanych

działań

profilaktycznych,

tj.

edukacyjnych,

opiniodawczych, wychowawczych, szkoleniowych, terapeutycznych.
2.

Program jest ukierunkowany w szczególności na działania rozwijające u dzieci i młodzieży

poczucie społecznego zaangażowania, w szczególności na problemy bliźnich, kształtowanie
postawy szacunku wobec rodziny, rodziców i wychowawców, wrażliwości na wartości kultury,
promowania przyrody, zdobywania wiedzy o regionie a także na tworzenie warunków do rozwoju
osobistych talentów młodzieży.
3.

Wdrażanie reguł skutecznej opieki psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci

i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień.
4.

Współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi, samorządami, instytucjami, organizacjami

pozarządowymi, osobami fizycznymi.
5.

Przy opracowaniu programu na 2015 r. uwzględniane zostały wskazówki wynikające

z rekomendacji instytucji PARPA na 2015 r.
§3
Sposoby realizacji
Przyjmuje się za podstawę konieczność podjęcia działań w trzech głównych strefach tzn.:
1.

działania wspierające społeczność gminy w staraniach ograniczających zjawiska

alkoholizmu oraz często występującej równolegle przemocy w rodzinie,
2.

działania korygujące zmierzające do wspierania inicjatyw związanych ze zmniejszaniem

szkód spowodowanych chorobą alkoholową oraz przemocą w rodzinie,
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działania integracyjne zmierzające do wspierania inicjatyw związanych ze zmniejszaniem szkód
spowodowanych chorobą alkoholową, współuzależnienia oraz przemocą w rodzinie.
§4
1.

Ustala się następujące szczegółowe zadania Programu w poszczególnych strefach:
1) zapewnienie dostępności profesjonalnej pomocy terapeutycznej i psychologicznej
dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dla zagrożonych uzależnieniem i dla
dotkniętych przemocą w rodzinie,
2) udzielenie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
poprzez następujące działania:
b) prowadzenie terapii dla współuzależnionych, w tym terapii z rodziną,
c) współfinansowanie szkoleń i warsztatów skierowanych do wychowawców
i rodziców,
d) kierowanie na opinie psychiatryczno – psychologiczną

przez biegłych

sądowych psychologa i psychiatrę w celu rozpoznania zespołu uzależnień
od alkoholu ustalenie rodzaju leczenia,
e) kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o zastosowanie obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu,
f) występowanie do sądu i prokuratury z wnioskami intencyjnymi
o stosowaniu przemocy domowej oraz wgląd w sytuację rodzinny
w przypadku podejrzenia o zaniedbywanie małoletnich związane z piciem
alkoholu przez rodziców lub opiekunów, którzy przyczynili się
do niewydolności rodziny w zakresie pełnienia przez nią funkcji
rodzinnych,
g) wsparcie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i marginalizacji na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej
osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
h) wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieskiej Karty”,
i) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy
i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży osobom nieletnim,
nietrzeźwym na kredyt lub pod zastaw.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
4

problemów uzależnień i ich przeciwdziałania, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć uczenia umiejętności służących zdrowemu, wolnemu
od nałogów życia:
1)

wspieranie i współfinansowanie działań realizowanych przez szkoły prowadzone przez

Gminę Nowe Miasto w ramach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, lekcje
profilaktyczne w formie spotkań ze znanymi osobami,
2)

współfinansowanie lokalnych imprez integrujących środowisko lokalne,

3)

współfinansowanie kolonii letnich i zimowych promujących zdrowy styl życia jako

alternatywny dla uzależnień,
4)

współfinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin

dysfunkcyjnych połączonego z warsztatami z zagadnień profilaktyki uzależnienia,
5)

szkolenia, kursy i warsztaty służące podniesieniu kompetencji merytorycznych w zakresie

zagadnień związanych z uzależnieniami, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i w zakresie
działań profilaktycznych,
6)

udział w profilaktycznych lokalnych i krajowych kampaniach edukacyjnych dotyczących

promocji zdrowia, wartości rodzinnych, przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania
przemocy,
7)

działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji

rodziców i opiekunów w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
8)

udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończonej terapii i członkom

ich rodzin,
9)

upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej, narkotykowej,

przemocy w rodzinie,
10)

wspieranie i współfinansowanie działań profilaktycznych z aktywizacją sportową dzieci

i młodzieży.
3. Współudział i współfinansowanie w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób
spędzania czasu przez dzieci i młodzież oraz wzmacniających czynniki chroniące i motywujące do
większej aktywności w życiu społecznym – rozwój zorganizowanych zajęć pozaszkolnych
w placówkach oświatowych, Bibliotece, Gminnym Ośrodku Kultury, wyjazdy na basen,
współfinansowanie projektów i działań profilaktycznych m. in. w ramach działalności tych
placówek, dofinansowanie pracy konsultantów terapeutycznych.
4. Współfinansowanie imprez profilaktycznych, festynów, koncertów, pikników, warsztatów,
pogadanek, wywiadówek dla rodziców i mieszkańców z zakresu profilaktyki uzależnień
i przemocy, promujących wartości rodzinne oraz zdrowy i trzeźwy styl życia.
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5. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępu do napojów
alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
6. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, edukacja społeczna,
współpraca z Policją.
7. Dofinansowanie szkoleń i kursów dla pedagogów i nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć
profilaktycznych.
8. Stała współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów z Policją, Strażą Gminną, opieką
zdrowotną, Sądem Rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pedagogiem szkolnym,
wychowawcami, pracownikami socjalnymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi
w realizacji zadań profilaktycznych,
9. Zabezpieczenie techniczne i lokalowe dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i dla Punktu Konsultacyjnego – doposażenie w materiały kancelaryjne i sprzętowe.
10. Szkolenia merytoryczne dla członków Komisji, pokrywanie kosztów sądowych za wydawanie
opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu.
11. Diagnozowanie problemu uzależnień w poszczególnych miejscowościach w Gminie.
12. Dofinansowanie działań w ramach świetlicy integracyjno – wychowawczej w Nowym Mieście.
13. Działania zmierzające do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz zmiany
struktury ich spożycia poprzez:
1)

ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%

alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /detal/ jak i w
miejscu sprzedaży /gastronomia/ na poziomie: 40 - poza miejscem sprzedaży, 15 – w miejscu
sprzedaży /gastronomia/ - uchwała Rady Gminy z 25 marca 2004 roku,
2)

kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeprowadzane są przez

Gminną

Komisję

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

wraz

z

uprawnionymi

i upoważnionymi służbami i osobami,
3)

wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży i podawania

napojów alkoholowych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz uchwałami Rady Gminy będących podstawą do uzyskania zezwolenia na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych.
14. Prowadzenie działań wynikających z instytucji prawnej o orzeczeniu przez sąd zobowiązania
do leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego.
15. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji merytorycznych członków GKRPA.
16. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w myśl ustawy przeciwdziałaniu przemocy.
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§5
1.

Zasady

wynagradzania

członków

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych /powołanych Zarządzeniem Wójta Gminy/,
1) za uczestnictwo w jej posiedzeniach, bieżący nadzór i koordynację nad realizacją Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii, przygotowanie projektów uchwał pod obrady sesji Rady Gminy z
zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, udział w naradach, szkoleniach, zespołach
kontrolnych, Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 400,00 zł brutto /słownie:
czterysta złotych/,
2) za każdy czynny udział w posiedzeniu komisji ustala się wynagrodzenie dla członka komisji w
kwocie 160,00 zł brutto /słownie: sto sześćdziesiąt złotych/,
a) w przypadku nieobecności członka komisji na jej posiedzeniu wynagrodzenie nie przysługuje,
b) wynagrodzenie dla członka komisji będącego pracownikiem Urzędu Gminy przysługuje, jeżeli
posiedzenie komisji odbywa się poza godzinami pracy a czynności członka komisji pracownik
wykonuje poza określonym na stanowisku pracy zakresem obowiązków.
2.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności z odbytego posiedzenia Komisji

potwierdzona przez Przewodniczącego Komisji.
3.

Wynagrodzenie określone w ust. 1, pkt. 2 wypłaca się niezależnie od czasu trwania

posiedzenia, jeżeli w tym samym dniu uczestniczy się w więcej niż jednym posiedzeniu otrzymuje
się jedno wynagrodzenie.
4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1 wypłaca się na koniec miesiąca

kalendarzowego.
5.

Członkom komisji, którzy z tytułu wykonywania funkcji odbywają podróże służbowe

przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach obowiązujących dla delegacji służbowych
pracowników na obszarze kraju.
6.

Zezwolenia na podjęcie delegacji służbowej udziela Wójt na wniosek Przewodniczącego

Komisji.

§6
Postanowienia końcowe
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1.

Jednostką realizującą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy w Nowym
Mieście, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Gminną, gminnymi
jednostkami organizacyjnymi.
2.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne

z realizacji Programu Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie przedstawia Wójtowi Gminy a Wójt Radzie
Gminy.
3.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może być

modyfikowany

w

przypadku

uzasadnianych

potrzeb

związanych

z

zapobieganiem

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz uchwałami Rady Gminy Nowe Miasto.
4.

Źródłem

finansowania

zadań

ujętych

w

gminnym

Programie

Przeciwdziałania

Alkoholizmowi są wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe uzyskane z opłat z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opracowanie:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Elżbieta Zalewska
Przewodnicząca GKRPA
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