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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Poświętne na 

2011 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 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 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), 
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz .U. z 2005 r. Nr 179 poz. 
1485 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. 
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2011 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Poświętne na rok 2011 

UZASADNIENIE, CELE PROGRAMU I ZADANIA 

Uzasadnienie 

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i środków 
finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały kompetencje do rozwiązywania problemów 
alkoholowych w społecznościach lokalnych. Gmina, z racji dysponowania największą wiedzą o problemach 
swoich społeczności oraz o dostępnych zasobach, może tym samym przedsięwziąć środki zaradcze oraz 
naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Ustawodawca stanowi w art. 4¹ ust. 1 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkocholizmowi, iż „prowadzenie działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od 
alkoholu należy do zadań własnych gminy”. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez 
Radę Gminy, przedstawia zadania własne Gminy wynikające z art. 4¹ 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.) uwzględniając rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2011 są kontynuacją zadań ujętych w programie za rok 2010 realizowanych przez gminną komisję 
rozwiązywania problemów alkoholowych, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia. 

W dniu 29 lipca 2005 roku Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 
z późn. zm.), która również nakłada na gminy obowiązek przeciwdziałania narkomanii. Ustawy te tworzą 
podstawy systemu prawnego, na którym ma się opierać działalność władz lokalnych w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, oraz wyznaczają zadania, 
które są przedmiotem działania gminy. Sposób ich realizacji w Gminie Poświętne określa niniejszy 
program. 

W dniu 29 lipca 2005 roku Sejm przyjął również ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Zgodnie z powyższą ustawą zadania w tym zakresie mają być realizowane 
na podstawie zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 6 ust. 1). Jednocześnie omawiany akt prawny określa zadania własne 
gminy (art. 6 ust. 2). 

Zgodnie z w/w aktami prawnymi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy 
do zadań własnych gmin. 

W szczególności zadania te obejmują: 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków. 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w szczególności na dzieci i młodzieży w tym zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 
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dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych. 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych i narkotykowych. 

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy. 

6) Promocja zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych środków uzależniających. 

Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
stanowiące dochód gminy, które w całości przekazywane są na realizację w/w zadań. 

Wyżej przytoczone akty prawne nakładają na organy administracji rządowej i jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów 
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na 
celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, a także działań na rzecz trzeźwości 
w miejscu pracy, przeciwdziałaniu powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także 
wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. 

Cele ogólne programu 

Celem podstawowym programu jest zmniejszenie problemów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne. 

1) Zapewnienie ciągłości działań o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym i doradczym dla osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 

2) Propagowanie trzeźwości i abstynencji w społeczności lokalnej. 

3) Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadania do realizacji 

I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB 
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. 

1. Kontynuacja działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar 
i sprawców przemocy: 

- nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobami i rodzinami z problemem uzależnień, informowanie 
o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych 

- wstępne motywowanie do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie 
do leczenia specjalistycznego, 

- doradztwo i konsultacje specjalistów m.in. terapeuta, psycholog, lekarz rodzinny, pracownik socjalny, 

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy 
wspierające, skierowanie do grupy wsparcia) 

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji 
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 

- gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 
poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc 
dla rodziny, 

- udostępnianie materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia, 

- kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania 
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 
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- występowanie do sądu z wnioskiem o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia osób 
uzależnionych od alkoholu, 

- monitorowanie sytuacji osoby zobowiązanej do leczenia, 

- dofinansowywanie organizowanych wyjazdów na wypoczynek, wycieczki i kurso-rekolekcje dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz narkotykowym, 

- wyposażenie w sprzęt pomocniczy oraz materiały biurowe Gminną Komisję i Punkt Konsultacyjny, 

- dystrybucja ulotek, plakatów itp. z zakresu alkoholizmu i narkomanii oraz przeciwdziałaniu 
przemocy, prenumerata czasopism i miesięczników m.in. „Świat Problemów”, „Wychowawca”, 

- podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i członków Komisji. 

II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE 
I NARKOTYKOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI 
OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE. 

1. Poradnictwo psychologiczno-terapeutyczne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla uzależnionych 
i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy 

2. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu 
Narkomanii. 

3. Dofinansowywanie organizowanych obozów, wyjazdów na wypoczynek, wycieczek i kurso-rekolekcji 
dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz narkotykowym a także ofiar przemocy 
w rodzinie. 

4. Finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym; prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci (np. teatralnych, 
komputerowych, tanecznych, sportowych). 

5. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

6. Wspieranie procedury „Niebieskie Karty”. 

III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ 
I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
I PRZCIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, 
W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, A TAKŻE DZIAŁAŃ 
NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH 
PROGRAMACH OPIEKUŃCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH. 

1. Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zdrowy styl życia: 

- prowadzenie profilaktycznej działalności w tworzeniu zdrowego stylu życia poprzez organizowanie 
zajęć kulturalno-sportowych, 

- współpraca z uczniowskimi klubami sportowymi i szkołami, 

- zakup sprzętu sportowego, 

- organizowanie wyjazdów o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i terapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży. 

2. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza : 

- kontynuacja pracy świetlicy przykościelnej, 

- wspieranie świetlicy przykościelnej poprzez zakup materiałów papierniczych i innych materiałów 
edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć, 

- dożywianie uczestników zajęć, 

- organizacja zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

3. Realizacja programów profilaktyki uzależnień: 

- kontynuacja udziału w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
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- kontynuacja udziału w ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”, 

- przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” 

- realizacja szkolnych programów profilaktycznych, 

4. Prowadzenie powszechnej edukacji profilaktycznej w zakresie szkodliwości alkoholu, narkotyków 
i innych substancji uzależniających oraz promującej zdrowy styl życia: 

- udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych, 

- szkolenie sprzedawców i właścicieli sklepów zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych, 

- kontrola rynku napojów alkoholowych zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży 
alkoholu nieletnim, 

- podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- zakup i dystrybucja materiałów profilaktycznych – prasy, ulotek, plakatów, książek, broszur, filmów 
edukacyjnych na DVD itp., 

- prenumerata czasopism i miesięczników m.in. „Świat Problemów”, „Wychowawca”, 

- wyposażenie w sprzęt pomocniczy oraz materiały biurowe Gminną Komisję i Punkt Konsultacyjny, 

IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, 
SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

1. Wspieranie działalności grupy AA: 

- systematyczne wyposażanie w materiały edukacyjno-informacyjne, 

- dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje trzeźwościowe, 

- dofinansowanie do organizowanych spotkań trzeźwościowych z uczestnikami innych grup 
trzeźwościowych. 

2. Współpraca z : 

- Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Szpitalem odwykowym w Łukowie, 

- Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Wołominie, 

- Policją, 

- Sądem i kuratorami sądowymi, 

- Kościołem, Akcją Katolicką, 

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Zdrowia w Poświętnem, 

- Pedagogami i nauczycielami Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Poświętnem, 

- promowanie ciekawych projektów, przedsięwzięć i inicjatyw społecznych w zakresie profilaktyki 
uzależnień oraz promowania zdrowego stylu życia. 

V. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW 
OKREŚLONYCH W ART. 13¹ , ART. 15 O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI. 

1. Kontrola zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach prowadzących sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych prowadzona przez Policję. 

2. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

3. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych i rozpowszechnianie ulotek i materiałów edukacyjnych. 
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VI. KONTROLA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem 
sporządza na koniec każdego roku kalendarzowego sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które składa przed Wójtem Gminy Poświętne oraz przed Radą 
Gminy Poświętne. 

Sam program może ulec modyfikacji w miarę potrzeb zaistniałych w środowisku lokalnym po 
zatwierdzeniu przez Radę Gminy Poświętne. 

VII. ZASADY DZIAŁANIA I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

1. Wszystkie działania w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy 
koordynuje powołana zarządzeniem Wójta Gminy Poświętne Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ciałem opiniującym i inicjującym 
wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Do zadań wyżej wymienionej Komisji należy między innymi: 

1) opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok kalendarzowy i przedkładanie Programu Wójtowi 
i Radzie Gminy, 

2) opracowanie preliminarza wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok 
kalendarzowy w terminie do 15 grudnia każdego roku, 

3) przedkładanie Wójtowi Gminy i Radzie Gminy sprawozdania rocznego z działalności Komisji, 

4) udział w opiniowaniu decyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży 
alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów 
alkoholowych, 

5) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych, 

6) opiniowanie wniosków w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych, 

7) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia zastosowania wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje sprawy na posiedzeniach. 

5. Decyzje Komisji podejmowane są większością głosów. 

6. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu. 

7. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

8. Za pracę w Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie zryczałtowane miesięczne w wysokości brutto: 
przewodniczący komisji – 250 zł, z-ca przewodniczącego Komisji – 220 zł, pozostali członkowie komisji 
– 150 zł. 
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VIII. PRELIMINARZ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 R. 

 
Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2011 r. 

1 2 3 4 5 
851     Ochrona zdrowia 60 000 

  85153   Zwalczanie narkomanii 5 000 
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 
    4300 Zakup usług pozostałych 4 200 
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000 
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 000 
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 
    4300 Zakup usług pozostałych 35 000 
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 


