UCHWAŁA NR V/31/2019
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomani na 2019 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski
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Załącznik do uchwały Nr V/31/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 lutego 2019 r.
GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019
Problemy wynikające z picia alkoholu są jednymi z najpoważniejszych problemów społecznych. Mają
one ogromny wpływ na bezpieczeństwo społeczne, stan zdrowia ludzi jak też relacje z najbliższymi.
Alarmujące dane na temat wzrostu spożycia alkoholu wśród młodzieży i znacznego obniżenia wieku
inicjacji alkoholowej, poszerzenie problematyki związanej z alkoholizmem o zagadnienie przemocy
w rodzinie, szkód powodowanych przez pijących dorosłych i młodzież, a także ogólnego przyzwolenia
społecznego na spożywanie alkoholu przez młodych ludzi kierunkuje działania w tym zakresie w stronę
profilaktyki alkoholowej oraz w stronę pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.
Zgodnie z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy, które realizowane są na podstawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Radziłów na rok
2019 zawiera zadania, które będą realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz
wykorzystaniem istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień.
Działania podejmowane w ramach niniejszego programu mają na celu zmniejszenie różnorodnych
problemów powodowanych przez alkohol w całej społeczności lokalnej a nie tylko w grupie
podwyższonego ryzyka. Główne problemy to m.in. picie alkoholu przez młodzież, szkody zdrowotne
związane z nadużywaniem alkoholu, zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko
przemocy domowej, nietrzeźwość w miejscach publicznych.
Podstawy prawne
·Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.);
·Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.);
·Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)
·Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.)
·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
Na realizację zadań określonych w Programie przeznacza się kwotę 45 000,00 zł zgodnie z przyjętym
przez Radę Gminy budżetem Gminy Radziłów na rok 2019. Określona kwota może ulec zmianie
w zależności od faktycznej ilości środków finansowych pozyskanych w 2019 r. z tytułu opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
ZADANIE I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków poprzez:
1. Działania
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
skierowane
do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego.
2. Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
3. Pomoc w tworzeniu grup samopomocowych.
4. Upowszechnianie
i narkotykowej.

materiałów

informacyjnych
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5. Stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem – Wydziałem Rodzinnym
i Nieletnich, Kuratorami Rodzinnymi, Biblioteką Samorządową, pedagogami szkolnymi, szkołami w celu
podnoszenia skuteczności podejmowanych działań.
6. Opłacenie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz
opłata kosztów sądowych.
7. Opłacanie kosztów obsługi terapeutycznej osób uzależnionych.
ZADANIE II
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności prawnej ochrony przed przemocą w rodzinie:
1. Podejmowanie działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do
podejmowania leczenia dobrowolnego.
2. Udzielanie informacji dla ofiar przemocy w rodzinie za pośrednictwem przeszkolonych pracowników
policji i pomocy społecznej.
3. Organizowanie spędzania wolnego czasu dla osób współuzależnionych poprzez udział w masowych
zabawach bezalkoholowych, festynach, wieczorkach.
4. Szkolenie oraz pokrywanie kosztów podróży dla w/w. osób i członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie: problemów alkoholowych, problemów narkomanii
i przemocy w rodzinie.
5. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień
uzależnienia od alkoholu.
6. Kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach zastosowania obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu.
7. Finansowanie kosztów dojazdu osób uzależnionych na zajęcia terapeutyczne oraz kosztów pobytu na
sesjach psychoterapeutycznych.
ZADANIE III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży:
1. Edukacja publiczna poprzez ulotki, broszury, poradniki dotyczące różnych uzależnień.
2. Propagowanie wiadomości o przyczynach i skutkach choroby alkoholowej.
3. Włączenie się do ogólnopolskiej akcji mającej na celu ograniczenie zjawiska sprzedaży alkoholu
nieletnim.
4. Organizowanie, prezentowanie dla szkół i społeczności lokalnej przedstawień teatralnych, teatrzyków
nie tylko o tematyce uzależnień.
5. Organizowanie oraz wspieranie lokalnych działań polegających na organizowaniu imprez o charakterze
rozrywkowym i sportowym dla mieszkańców gminy wspierających zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu
z wykorzystaniem tematyki profilaktycznej (sport, kultura).
6. Finansowanie, organizowanie konkursów w świetlicach środowiskowych i opiekuńczo -wychowawczych
dotyczących skutków używania alkoholu, jego wpływu na osobowość oraz, wpływu na życie społeczne
i rodzinne.
ZADANIE IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i problemów narkomanii.
1. Stwarzanie atmosfery przychylności i wsparcia dla lokalnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i problemów narkomanii.
2. Wspieranie działań organizacji trzeźwościowych i samopomocowych poprzez inspirację mieszkańców
gminy do ich powstawania i udzielania wsparcia w ich funkcjonowaniu.
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3. Współpraca merytoryczna i materialna z instytucjami i organizacjami
i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii.

w sferze

profilaktyki

4. Współdziałanie mające na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych poprzez współdziałanie
z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15 - 267 Białystok.
5. Współdziałanie z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
6. Wspieranie i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i samopomocowymi zajmującymi się
statutowo profilaktyką problemów alkoholowych i pomaganiem osobom uzależnionym i współuzależnionym
od alkoholu i narkotyków.
7. Doposażenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych istniejących przy szkołach na
terenie Gminy Radziłów w brakujące sprzęty, pomoce, zakup materiałów niezbędnych dla prowadzenia zajęć
profilaktycznych: kulturalno-rozrywkowych, oświatowych ( organizacja kółka teatralnego) prezentacja
twórczości w środowisku.
8. Finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych w ww. świetlicach.
9. Organizowanie i dofinansowanie kolonii i obozów sportowych. Poniesienie kosztów uczestnictwa dzieci
uzdolnionych sportowo i wytypowanych przez GOPS Radziłów.
10. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
11. Organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
12. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wyposażenia przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci i młodzieży.
13. Wspomaganie działań promujących zdrowy tryb życia i abstynencję.
ZADANIE V
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.
ZADANIE VI
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznych.
ZADANIE VII
Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi przeznaczonymi do spożycia na miejscu
i poza miejscem sprzedaży, prowadzenie szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
ZADANIE VIII
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych:
1. Wspieranie działalności stowarzyszeń realizujących działania wynikające z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez dotacje w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),
2. Finansowanie zakupów i usług niezbędnych do realizacji działań Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
3. Współpraca z pracownikami
i współuzależnionym,

socjalnymi

mająca

na

celu

pomoc

osobom

uzależnionym

4. Zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych dotyczących problemów alkoholizmu i narkomanii,
5. Finansowanie szkoleń członków Gminnej Komisji oraz członków zespołu interdyscyplinarnego.
ZADANIE IX
Kontrola realizacji Gminnego Programu:
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1. Za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii odpowiada Wójt Gminy Radziłów.
2. Wójt Gminy raz w roku składa Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
ZADANIE X
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przysługuje wynagrodzenie za
wykonanie następujących zadań:
1) Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, liczby punktów sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania tych punktów;
2) Opiniowanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałami
Rady Gminy w zakresie ustalonym w art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.);
3) Prowadzenie postępowania o przymusowe leczenie odwykowe;
4) Kontrola przestrzegania przepisów ustawy w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Ustala się wynagrodzenie
w sprawach w ustępie 1 - 4.

w kwocie
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