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u C H W A L A Nr XXIlI01l2016 

RADY GMINY GZY 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

o gminnym ( Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) art. 4'ust. 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 L o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015 L, 

poz. 1286) i art. 10 ust. l, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 L o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zm.) oraz art. 6 ust. I i 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 L o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) uchwala się, 

co następuje: 

§l. 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§2. 

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od I stycznia 2017 L 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

Leon 
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Załącznik do Uchwały 
Nr XXłlłOl12016 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 28grudnia 2016 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2017 rok 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań 

i priorytetów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Program ten określa cele, zadania i zamierzenia 

w dziedzinie wychowania bez uzależnień, zapobiegania przemocy domowej, zapobiegania 

chorobie alkoholowej oraz leczenia uzależnionych i łagodzenia skutków nadużywania 

alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii tworzy podstawy systemu prawnego, na którym ma 

się opierać działalność władz lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wyznacza zadania, które są przedmiotem 

działania gminy. 

Sposób realizacji określa niniejszy program. 

I. Cele gminnego programu: 

l) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, problemów narkomanii 

oraz przemocy domowej na terenie gminy Gzy; 

2) promowanie postaw społecznych ważnych dla zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; 

3) wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy oraz stowarzyszeń prowadzących 


programy profilaktyczne; 


4) zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów uzależnień; 


5) zmniejszenie ilości alkoholu i innych środków odurzających spożywanych przez 

młodzież; 

6) zmniejszenie przypadków nowych uzależnień i wspóluzależnienia; 

7) zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego; 

8) redukcja zagrożeń ryzyka uzależnień w grupach dzieci i młodzieży; 
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9) zmniejszenie udziału osób nietrzeźwych wśród przyczyn naruszania prawa i rozmiarów 

porządku publicznego; 

10) zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym; 

11) tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu; 

12) wdrażanie efektywnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

zapobiegających używaniu substancji psychoaktywnych / alkoholu i narkotyków/; 

13) wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną w organizowaniu 

różnorodnych form pracy zapobiegawczej i korygującej, opiekuńczo-wychowawczej, 

socjoterapeutycznej, edukacyjnej i aktywizującej w szczególności wśród 

i młodzieży, w rodzinach oraz w grupach podwyższonego ryzyka; 

14) rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem 

środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholizmu i narkomanii. 

TI. Gmina Gzy będzie prowadzić dzialania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych i innych uzależnień realizując następujące zadania: 

l) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz narkomani poprzez: 

a) kontynuację pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gzach, którego zadaniem jest: 

- zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej 

członków; 

- motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia; 

- udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia; 

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji 

o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; 

- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej; 

b) współpracę z zakładami opieki zdrowotnej lecznictwa odwykowego, przyjmującymi na 

leczenie odwykowe mieszkańców gminy Gzy; 

c) kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu; 

d) dofinansowanie do obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego progran1U 

terapeutycznego przez specjalistów w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu; 
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e) dofinansowanie szkoleń i kursów dla osób pomagających w zakresie pracy z osobami 

uzależnionymi; 

f) wspieranie finansowe leczących się pacjentów z terenu gminy Gzy; 

g) dofinansowanie do zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od nałogów. 

2) organizacja i prowadzenie profilaktycznej dzialalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci 

i mlodzieży, w tym prowadzenie różnych zajęć pozalekcyjnych poprzez: 

a) organizowanie i prowadzenie na terenie szkól programów profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży; 

b) wystawianie spektakli profilaktycznych dla szkół podstawowych oraz gimnazjum; 

c) organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży; 

d) inicjowanie oddziaływań profilaktycznych podczas wypoczynku letniego i innych form 

organizowania czasu wolnego dzieci; 

e) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz sportowo -rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży oraz dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego potrzebnego do realizacji tych 

zajęć; 

f) organizowanie konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień; 

g) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych 

przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych (np. kluby dyskusyjne, gazetki); 

h) tworzenie podręcznej biblioteczki dotyczącej wiedzy na temat uzależnień. 

i) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą 

oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla 

nauczycieli i pedagogów; 

j) organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w ogólnopolskich; 

k) dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów dla dzieci i młodzieży. 

3) Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie poprzez: 

a) edukację publiczną ( przewodniki, ulotki, poradniki, broszury); 

b) działalność Punktu Konsultacyjnego znajdującego się w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Gzach dla osób uzależnionych i współuzależnionych; 

c) zajmowanie się rodzinami , w których dochodzi do przemocy, monitorowanie sytuacji, 

w których dochodzi do przemocy, a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, 

poinformowanie o tym odpowiednich służb; 
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d) 	dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje 

w zakresie pomagania ofiarom przemocy domowej; 

e) rozwój pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy 

f) podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez 

działanie Zespołu Interdyscyplinarnego. 

4) Inne dzialania związane z realizacją Programu realizowane poprzez: 

a) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminna Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin 

w kierowaniu osób uzależnionych na leczenie odwykowe do placówek lecznictwa 

odwykowego; 

b) pokrycie kosztów szkoleń członków Komisji , przedstawicieli różnych zawodów 

odpowiedzialnych w szkołach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, służbie zdrowia, 

policji za profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy 

w rodzinie; 

c) współpraca z Kościołem, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Państwową Agencją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami 

i instytucjami służącymi rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

5) prowadzenie profilaktycznej dzialalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdzialania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i mlodzieży poprzez: 

a) wykłady, programy i warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców, 

b) promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe i inne formy edukacyjne. 

6) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

a) w skład Komisji wchodzi 8 osób. Są to osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych wywodzące się z różnych środowisk; 

b) prace Komisji organizuje jej Przewodniczący; 

c) członkowie Komisji są zobowiązani do czynnego udziału w pracach Komisji 

i wykonywania zadań nałożonych przez Komisję; 

d) zmiana składu osobowego Komisji może nastąpić na wniosek Przewodniczącego 

uwzględniając aktywność i przydatność członka Komisji do rozwiązywania problemów 

objętych ustawą; 

c) rozstrzygnięcia Komisji następują przez jawne głosowanie (zwykłą większością głosów); 
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d) Komisja odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeb, nie więcej niż raz na kwartał; 

e) wszyscy członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej; 

f) Komisja realizując Gminny Program otrzymuje wynagrodzenie: 

- członkowie Gminnej Komisji za udział w pracach Komisji - jedno posiedzenie 

w kwartale, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 130 zł , 

- Przewodniczący Komisji za udział w pracach Komisji otrzymuje miesięcznie 

wynagrodzenie w wysokości 210 zł. 

7) Uznając, że alkohol jest specyficznym towarem i jego obrót wymaga szczególnego 

nadzoru zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdzialaniu alkoholizmowi 

Gmina Gzy podejmuje dzialania na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu poprzez: 

- przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

- zwiększenie częstotliwości kontroli placówek handlowych w zakresie przestrzegania zasad 

warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 


- podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 


alkoholowych. 

- podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem jako oskarżyciel publiczny 

tj. Kierowanie bezpośrednio sprawy do sadu w przypadku złamania zakazu sprzedaży 

alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy 

napojów alkoholowych. 

III. Finansowanie Programu. 

l. Realizacja zadań ujętych w Programie będzie finansowana z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią dochód gminy 

przekazywany na realizację w/w zadań. 

Przewidywana wysokość środków finansowych na 2017 rok to kwota 38.850,00 zł. 

RADY 

Y?,td
Leon pyte' 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii 

w gminie Gzy na 2017 rok 

Lp. 

l. 

2. 

Zamierzone 
Sposób realizacji 

Koszty 
Uwagizadania w zł 

2 

al organizowanie warunków 
pierwszego kontaktu dla osób 
uzależnionych oraz prowadzenie 11.450,00 

Zwiększenie 
punktu konsultacyjno-

dostępności pomocy 
informacyjnego; 

terapeutycznej 
blułatwienie osobom uzależnionym 

i rehabilitacyjnej dla 1.000,00 

osób uzależnionych od 
od alkoholu udziału w programach 

-alkoholu. 
terapeutycZI!Y<m; 

ci finansowanie zespołu biegłych 
orzekających w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu. 

1.000,00 

al wdrażanie efektywnych 
programów profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży zapobiegających 
używaniu substancji 4.000,00 
psychoaktywnych (alkoholu); 

Organizacja 
blrozwijanie wiedzy w społeczności 

i prowadzenie 
profilaktycznej 

lokalnej na temat problemów 
związanych z używaniem środków 

działalności 
psychoaktywnych poprzez 3.000,00 

informacyjnej 
prowadzenie różnorodnych form 

i edukacyjnej w zakresie 
działalności informacyjnej 

rozwiązywania 
problemów 

i edukacyjnej dotyczącej 

alkoholowych 
problematyki alkoholizmu; 

w szczególności dla 
ci organizacja i finansowanie dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie innych form działań edukacyjnych 

różnych zajęć i zapobiegawczych w tym 

pozalekcyjnych widowisk artystycznych, 8.000,00 
konkursów tematycznych oraz 
otwartych środowiskowych imprez 
profilaktycznych odbywających się 
bez udziału alkoholu, promujących 
zdrowy styl życia, integrujących -
kampania" Postaw na rodzinę". 



_ zkoleniowej 

interdyscyplinarnego. 

./4cnt;  
Pyte" . 

3. 
Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 

Inne działania związane 
z realizacją Gminnego 
Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania 

4. Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu 
Narkomanii w Gminie 
Gzy w 2017 roku 

Prowadzen ie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 

5. 
edukacyjnej oraz 

w zakresie 
rozwiązywania 
problemów narkomanii, 
w szczególności dla 
dzieci i młodzieży. 

Wynagrodzenie dla 
osób wykonujących 
czynności ujęte w 
Gminnym programie 
profilaktyki i 

6. rozwiązywania
problemów 
alkoholowych oraz 
przeciwdziałaniu
narkomanii w gminie 
Gzy na rok 2017 

aJ prowadzenie oddziaływań 
wspierających, poradnictwa 
i organizowanie pomocy 300,00 
interwencyjnej dla ofiar przemocy 
i ich rodzin; 
bl podejmowanie działań na rzecz 
zmniejszenia skali zjawiska 
przemocy w rodzinie poprzez 700,00działanie zespołu 

Według potrzeb. 500,00 

aJwykłady, programy, i warsztaty 
profilaktyczne dla dzieci 
i młodzieży oraz rodziców, 2.900,00
blpromowanie zdrowego stylu 
życia poprzez zajęcia sportowe 
i inne formy edukacyjne. 

Podstawą wypłaty wynagrodzenia 
jest zawarcie umowy zlecenia: 
aJ ustala się wynagrodzenie 
miesięczne dla Przewodniczącego 
GKRPA za udział w pracach 6.000,00
komisj i w wysokości 210 zł. 

bl dla członków GKRPA ustala się 
wynagrodzenie za udział w pracach 
komisji - jedno posiedzenie 
w kwartale, w wysokości 130 zł. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

Leon 


