Projekt
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR V/.../2015
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2015 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.
594 z późn.zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn.zm.) jak również art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm) Rada Gminy Stanisławów
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Kraszewski
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Załącznik do Uchwały Nr V/.../2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 27 lutego 2015 r.
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY STANISŁAWÓW NA ROK 2015.
Rozdział 1.
WSTĘP
Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych zakłada, iż większość kompetencji
i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin. Podstawą prawną jest ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z treścią tych ustaw samorządy gmin uzyskały
kompetencje do podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkotykowych. Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych
zasobach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności. Działania te ujęte
są w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii”. Zadania i cele określone w programie inicjowane są i realizowane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Wójta. Przedstawiony program adresowany jest do
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, ich rodzin, do dzieci i młodzieży oraz wszystkich, którzy
doświadczają przemocy w rodzinie oraz wszystkich zagrożonych uzależnieniem.
Rozdział 2.
DIAGNOZA PROBLEMU DLA POTRZEB PROGRAMU
Z danych uzyskanych od sprzedawców napojów alkoholowych (informacja roczna) wynika, że każdy dorosły
obywatel gminy wydaje około 2 zł dziennie na napoje alkoholowe. Uwzględniając podział na kategorie
zezwoleń, najwięcej pije się piwa, a wino zajmuje ostatnie miejsce. Jeśli chodzi o dynamikę zmian, to spożycie
alkoholu od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie. Jednak zgodnie z powyższym podziałem napojów
sytuacja zmienia się w następujący sposób: spożycie wódek jest na stałym poziomie, zaś piwa wzrasta, kosztem
spożycia wina. Spowodowane to jest uprzywilejowaną pozycją piwa w ustawie o wychowaniu w gtrzeźwości można je reklamować i nie ma limitu ilości miejsc sprzedaży. Kontrole sklepów na ogół nie wykazują
większych uchybień. Przeważnie są to źle widoczne tabliczki informacyjne lub ich treść odbiegająca nieco
od ustawowego. Członkowie GKRPA są dobrze znani zarówno sprzedawcom jak i klientom punktów sprzedaży
alkoholu. Niewiele jest skarg na sprzedawców. W ciągu ostatnich 10 lat były trzy takie skargi: na sklep
w Pustelniku, sklep w Wólce Pieczącej i sklep w Wólce Czarnińskiej. Przeprowadzone po nich kontrole (bez
zapowiedzi) nie potwierdziły zarzutów.
Na terenie gminy znajduje się 29 punktów sprzedaży alkoholu - 25 sklepów i 4 bary. Jeden bar i dwa sklepy
oferują tylko piwo i napoje zawierające do 4,5% alkoholu i nie podlegają limitowi. Limit punktów sprzedaży
alkoholu na wynos wynosi 23 sklepy i jest wyczerpany. 3 bary mieszczą się w limicie określonym na
12 punktów sprzedaży. Na jeden punkt sprzedaży przypada 227 mieszkańców gminy, co przy średniej krajowej
wynoszącej 190 osób na punkt jest dobrym wynikiem.
Roczna liczba osób zgłaszanych do leczenia odwykowego waha się w dość szerokich granicach.
Przeprowadzane są z nimi rozmowy motywujące do leczenia. Prowadzą je pracownicy punktu konsultacyjnego
razem z członkami komisji (głównie sekretarzem GKRPA). Motywacja ma tu szczególne znaczenie, decydujące
często o wyniku leczenia. Poza tym do punktu zgłaszają się inne osoby potrzebujące pomocy. Klienci punktu
knsultacyjnego nie zdają sobie sprawy z uzależniających własności piwa, cech charakterystycznych choroby
alkoholowej itp., wiedza na temat uzależnień jest jeszcze na stosunkowo niskim poziomie. Dla wielu klientów
punktu konsultacyjnego autorytetem jest konsultant ds. uzależnień, który po ponad dwudziestu latach nałogu już
ponad dwadzieścia lat zachowuje trzeźwość.

Id: 41E3E432-5163-4DAB-B1BE-9C4364F158FE. Projekt

Strona 1

Rozdział 3.
CELE I PRIORYTETY PROGRAMU
1. Zmniejszanie ilości spożywanego alkoholu.
2. Zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień również od narkotyków.
3. Pomoc psychologiczna
i narkomańskich.

dla

dorosłych

i dzieci

wychowujących

się

w rodzinach

alkoholowych

4. Pomoc osobom po terapii w utrzymaniu trzeźwości.
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i spowodowanych narkomanią, a także promujących zdrowy tryb życia.
6. Promocja zdrowego trybu życia bez alkoholu i narkotyków.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Rozdział 4.
ZADANIA
Oddział 1.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Komisja jest ciałem inicjującym, opiniującym i nadzorującym wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Za posiedzenie komisji każdy członek otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 90 zł brutto za posiedzenie.
Zadania Komisji:
1. Koordynacja prac Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami psychospołecznymi.
2. Przygotowanie i przedkładanie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, oraz sprawozdania z wykonania tegoż programu.

Problemów

3. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki.
5. Informowanie zainteresowanych o możliwościach leczenia odwykowego.
6. Kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób nadużywających alkoholu.
7. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
8. Kontrole wybranych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Oddział 2.
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHOSPOŁECZNYMI
Do zadań Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami psychospołecznymi w Stanisławowie
należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
a w szczególności:
Diagnozowanie problemu.
Prowadzenie rozmów motywujących osoby nadużywające alkoholu i używające narkotyki.
Pomocy psychologiczna
i narkomańskich.

dla

dorosłych,

i dzieci

wychowujących

się

w rodzinach

alkoholowych

Powyższe zagadnienia realizowane są poprzez osoby zajmujące się problematyką alkoholową, są to:
1) członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) psycholog,
3) konsultant ds. uzależnień,
4) pracownik socjalny,
5) prawnik,
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I. Zadania psychologa:
1. Diagnoza uzależnień u wezwanych i zgłaszających się dobrowolnie klientów punktu konsultacyjnego.
2. Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków oraz
członkami ich rodzin, a także ze sprawcami i ofiarami przemocy.
3. Udzielanie porad psychologicznych (diagnostycznych, terapeutycznych, informacyjnych) osobom i ich
rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji życiowo – zdrowotnej lub życiowo – społecznej,
4. Wspieranie i inicjowanie ruchów i grup samopomocowych oraz grup wsparcia.
5. Kontynuacja prac mających na celu doskonalenie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób
z problemami psychospołecznymi.
6. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, itp. w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych programów społecznych realizowanych przez
Gminę.
II. Zadania konsultanta ds. uzależnień:
7. Motywowanie uczestników postępowania do dobrowolnego podjęcia leczenie odwykowego.
8. Udzielanie wsparcia trzeźwiejącym alkoholikom.
9. Udzielanie wsparcia rodzimom z problemami alkoholowymi.
10. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stanisławowie, w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych programów społecznych realizowanych
przez Gminę.
III. Zadania prawnika:
11. Udzielanie porad prawnych.
12. Pomoc w przygotowaniu wniosków do Sądu.
Oddział 3.
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Na terenie naszej gminy działa kilkanaście organizacji pozarządowych. Wiele z nich prowadzi działalność
służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Ich działania są tańsze, obejmują dłuższy okres, co
przyczynia się do większej skuteczności w porównaniu do teatrzyków, warsztatów i festynów proponowanych
przez „profesjonalne firmy”.
1. Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy w Stanisławowie prowadzi selektywną profilaktykę
alternatyw proponując dzieciom, młodzieży i dorosłym spotowy, wolny od uzależnień tryb życia.
2. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka w Pustelniku organizuje pólkolonie letnie dla dzieci z terenu
naszej gminy. Dzieci z rodzin, w których istnieje uzależnnienie uczą się zachowań spolecznych, poznają sposoby
spędzania wolnego czasu „nie wspomagane alkoholem”.
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 10 w Stanisławowie, OSP, i pozostałe
organizacje działające na terenie gminy promują bezalkoholowy sposób spędzania wolnego czasu.
Oddział 4.
NAUCZYCIELE, TRENERZY I INNE OSOBY REALIZUJĄCE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
Od kilku lat organizowany jest konkurs na programy profilaktyczne realizowane przez organizacje
pozarządowe i nauczycieli i inne uprawnione osoby. Są to różnorodne zajęcia dla dzieci z różnych środowisk
mające na celu nauczenie się wzajemnie różnych zachowań (socjalizacja).
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Rozdział 5.
ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU
Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Przeciwdziałania Narkomanii jest
dokonywane w ramach zadań własnych gminy z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Dokumentem prawnym tworzącym podstawy do prowadzenia i finansowania działań związanych
z profilaktyką alkoholową i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wytyczne Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przewodniki) a także ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Niewykorzystane środki finansowe w danym roku kalendarzowym, przechodzą do działu – ochrona zdrowia,
rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi, a także rozdział zwalczanie narkomanii, na następny rok.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Stanisławów na 2015 rok będą realizowane następujące zadania:
1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami psychospołecznymi, tj. osób uzależnionych,
współuzaleznionych, a także potencjalnie uzaleznionych, ofiar przemocy w rodzinie - prowadzenie dyżurów oraz
konsultacji specjalistycznych (psycholog, prawnik, konsultant).
2. Dofinansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym i zagrożonych narkomanią oraz dofinansowania innych form wypoczynku o podobnym charakterze.
3. Finansowywanie działań informacyjno-profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
nauczycieli i wychowawców.
4. Finansowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i problematyce narkomanii
6. Finansowanie postępowania mającego na celu nałożenie obowiązku leczenia odwykowego.
Rozdział 6.
PLAN WYDATKÓW NA PROFILAKTYKĘ W ROKU 2015.
w złotych

Lp
.

Zadanie

Wykonawca

Działanie

Osoby

Ogółem

1.

Udzielanie rodzinom,
w których występują
problemy alkoholowe
i narkomanii, pomocy
psychospołecznej
i prawnej, a w
szczególności
ochrony przed
przemocą w rodzinie;
(art. 41 . ust. 1. pkt.
2 ustawy z dnia
26 października
1982 r o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi .
(Dz.U.z 2007 r. poz.
70 nr 473 z późn.
zm.) oraz
art. 10 ust. 1. pkt.
2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. nr

Gminny Punkt
Konsultacyjny dla
Osób
z Problemami
Psychospołecznym
i w Stanisławowie

Konsultacje

Psycholog
Prawnik
Konsultant

18.000
3.600
4500
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2.

3.

4.

179 poz.1485 z późn.
zm.)).
Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i edukacyjnej
w zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i przeciwdziałania
narkomanii,
w szczególności dla
dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także
działań na rzecz
dożywiania dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo
wychowawczych
i socjoterapeutycznyc
h; (art. 41 . ust. 1. pkt.
3 ustawy z dnia
26 października
1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(Dz.U. z 2007 r .nr
70 poz. 473 z późn.
zm.) oraz
art. 10 ust. 1. pkt.
3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. nr
179 poz. 1485 z późn.
zm.)).
Finansowanie pracy
Gminnej Komisji
Rozwiązywania
problemów
Alkoholowych
Wspomaganie
działalności
instytucji,
stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej
rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych
i problematyce
narkomanii; (art. 41.
ust. 1. pkt. 5 ustawy
z dnia
26 października
1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(Dz.U. z 2007 nr
70 poz. 473 z późn.
zm.) oraz
art. 10 ust.1. pkt 4)
ustawy z dnia 29 lipca

Nauczyciele,
instruktorzy,
trenerzy,
uczniowie,
organizacje
pozarządowe
i inne podmioty
wyłonione
w konkursie

Organizacje
pozarządowe
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Pozalekcyjne
i środowiskowe programy
profilaktyczne, preferowane
będą programy
o sprawdzonej skuteczności
(np. w badaniach PARPA)

Nauczyciele,
instruktorzy,
trenerzy,
uczniowie, itp.

31500

Wynagrodzenia, zakup
materiałów biurowych,
telefon zaufania, ew. sprzęt
biurowy, itp.

15.000

Finansowanie
i dofiinansowanie
działalności organizacji
pozarządowych służącej
promocji trzeźwości
(UPLKS SWRD i inne)

36.000

10000
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5.

6.

2005 r.
o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. nr
179 poz.1485 z późn.
zm.))
Postępowanie mające
na celu sądowe
zobowiązanie do
leczenia odwykowego
(art. 26 p. 3 ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia
26 października
1982 r.
(Dz.U.07.70.473 j.t.
z późn. zm.)

GKRPA

Razem
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Zobowiązanie
nadużywających do leczenia
odwykowego

5.400

114.000

20.000

Strona 6

Uzasadnienie
Uchwalenie tego programu jest wymagane ustawą z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zapobieganiu narkomanii. Zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii jest
zadaniem własnym gminy.

Id: 41E3E432-5163-4DAB-B1BE-9C4364F158FE. Projekt

Strona 1

