UCHWAŁA NR XV/112/12
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; Dz. U. z 2004 r.Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.
473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; Dz. U. z 2008 r. Nr 227,poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr
18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175; Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127,poz. 857; z 2011 r. Nr
106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485; Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz.
469, Nr 120, poz. 826; Dz. U. z 2007 r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558; Dz. U. z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr
143, poz. 962, Nr 213, poz.1396, Nr 228, poz. 1486; z 2011r. Nr 63,poz. 322, Nr 105, poz. 614,
Nr 117, poz. 678, Nr 240, poz. 1431) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ustanawia się Gminny Programi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 , zwany dalej Programem.
Rozdział 2.
Polityka gminy
§ 2. 1. Gmina dając wyraz odpowiedzialności za kształtowanie polityki społecznej również
wobec nadużywania alkoholu, narkotyków i innych używek oraz za profilaktykę uzależnień od
alkoholu i narkotyków wyznacza w tym zakresie następujące priorytety:
1) zapewnienie harmonijnego
i społecznego;

rozwoju

wszystkich

dziedzin

życia

gospodarczego

2) skuteczne likwidowanie zjawisk negatywnych oraz ograniczanie ich skutków.
2. Gmina uważając, że tylko systematyczne działania mogą doprowadzić do realizacji zadań
ustawowych w pełnym zakresie oraz określonych w dalszej części Programu celów, zamierza
kontynuować przedsięwzięcia w bieżącym roku, w szczególności poprzez:
1) kompleksowe i zintegrowane działania różnych organów, instytucji, jednostek
organizacyjnych, organizacji pozarządowych i osób fizycznych prowadzących działalność
służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
2) przy współudziale w/w podmiotów prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych
promujących zdrowy styl życia ukierunkowanych na poprawę stanu zdrowia, kondycji
fizycznej, bezpieczeństwa w rodzinie i w miejscach publicznych, kultury życia mieszkańców
naszej gminy.
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3. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb (zainteresowań),
zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożycia alkoholu, tj.:

których

1) adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w celu zapewnienia warunków organizacyjnych dla
realizatorów zadań;
2) doposażenie w sprzęt, pomoce do prowadzenia
i profilaktycznych i świetlicowych dla dzieci z terenu gminy;

zajęć

socjoterapeutycznych

3) organizowanie czasu wolnego dzieciom z terenu gminy w formie zajęć o charakterze
socjoterapeutycznym, zajęć profilaktycznych, zajęć sportowych, zajęć świetlicowych
w świetlicach wiejskich, pomieszczeniach wykorzystywanych jako świetlice wiejskie w ciągu
roku szkolnego oraz organizowanie imprez, zajęć i innych form wypoczynku, np. wycieczek
do ciekawych miejsc poza teren gminy przez Sołtysów i Rady Sołeckie.
Rozdział 3.
Cele strategiczne
§ 3. 1. Wdrażanie
praktycznych
programów
informacyjnych
i psychoedukacyjnych
wpływających na podstawy i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości, w szczególności
wobec młodzieży grup podwyższonego ryzyka.
2. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych strategii, metod
i programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – szkolenie sprzedawców,
szkolenie nauczycieli i wychowawców oraz opiekunów dzieci i świetlic w zakresie
rozpoznawania osób będących pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz procedury udzielania
tym osobom pomocy.
3. Wspieranie działań środowiska wzajemnej pomocy osób z problemami uzależnień oraz
stowarzyszeń i instytucji prowadzących programy profilaktyczne i naprawcze.
4. Badanie i monitorowanie zjawisk i zasobów w sferze problemów uzależnień.
5. Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii.
Rozdział 4.
Cele Programu
§ 4. Monitorowanie specyfiki problemów uzależnień na terenie Gminy Świeszyno oraz
potrzeb środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu, w tym:
1) dążenie do zmniejszania ilości alkoholu spożywanego przez młodzież;
2) dążenie do zmniejszania ilości nowych przypadków uzależnienia;
3) dążenie do zmniejszania śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych;
4) dążenie do zmniejszania rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem
alkoholu, narkotyków;
5) dążenie do zmniejszania ilości dolegliwości alkoholowych oraz zaburzeń życia rodzinnego
(przemocy, zaniedbań), również związanych z używaniem narkotyków;
6) dążenie do zmniejszania ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych
nietrzeźwością i używaniem narkotyków w miejscu pracy;
7) dążenie do zmniejszania udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa
i porządku publicznego;
8) dążenie do zwiększania zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi
problemami alkoholowymi;
9) prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia spożywania napojów alkoholowych;
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10) realizacja programów przeciwdziałania narkomanii, skierowanych szczególnie do dzieci
starszych i młodzieży.
Rozdział 5.
Zadania szczegółowe Programu
§ 5. 1. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla osób
uzależnionych:
1) zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych i psychologicznych;
2) finansowanie zadań warsztatowych prowadzonych przez specjalistę w zakresie uzależnień;
3) kontynuację działalności "grupy wsparcia dla trzeźwiejących
z utrzymaniem pomieszczenia do prowadzenia zajęć;

alkoholików",

wraz

4) szkolenie kadry medycznej, terapeutów i osób pracujących w instytucjach i organizacjach
stykających się z osobami uzależnionymi;
5) finansowanie kosztów funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w zakresie informowania o chorobie alkoholowej, możliwościach leczenia osób
uzależnionych, ich członkach rodzin, informowania o ruchach samopomocowych, wstępnego
motywowania do terapii, zlecania opinii biegłego i innych zadań Komisji;
6) badanie i monitorowanie szkód związanych z nadużywaniem alkoholu;
7) wspieranie nauki języka migowego przez specjalistów psychoterapii uzależnień;
8) prowadzenie profilaktyki i poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin,
w tym finansowanie profesjonalistów pełniących dyżury zgodnie z podpisaną umową, zakup
niezbędnych materiałów, finansowanie kosztów utrzymania lokalu;
9) współpraca z Poradnią Uzależnień w Koszalinie;
10) stała współpraca z ośrodkami terapeutycznymi, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
oraz innymi instytucjami działającymi w tym zakresie, m.in. poprzez wsparcie szkoleń
pracowników placówek odwykowych nt. przemocy w rodzinie;
10) opracowanie lub zakup ulotek, plakatów dotyczących możliwości uzyskania pomocy
w zakresie problemów uzależnień. Zakup innych materiałów informacyjno-edukacyjnych
o problemie uzależnień;
11) szkolenia członków GKRPA oraz innych grup społecznych pracujących na rzecz
uzależnionych i ich rodzin.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe (współuzależnienie,
Dorosłe Dzieci Alkoholików, pomoc dzieciom), pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Realizacja poprzez:
1) doposażanie świetlic wiejskich oraz świetlic w szkołach w których realizowane są zajęcia
o charakterze profilaktyczno –wychowawczym, socjoterapeutycznym;
2) prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo - wychowawczych i zajęciach socjoterapeutycznych;
3) opracowanie wzorcowego programu opiekuńczo - wychowawczego dla świetlic wiejskich
przez wyspecjalizowaną instytucję / organizację.
4) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje z zakresu
pomagania ofiarom przemocy domowej – organizowanych dla osób zatrudnionych
w instytucjach i organizacjach, które zajmują się ofiarami i sprawcami przemocy domowej;
5) realizacja “Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty;
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6) edukacja publiczna i rozprowadzanie broszur, ulotek, poradników, prowadzenie gabloty;
7) współpraca z Prokuraturą i Sądem w celu zwiększenia skuteczności interwencji
administracyjnej wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny powodowanych
przez nadużywanie alkoholu;
8) prowadzenie zajęć świetlicowych, profilaktyczno – rekreacyjnych i socjoterapeutycznych dla
dzieci i młodzieży;
9) zawieranie umów ze specjalistami oraz zakup materiałów i pomocy oraz innych środków
i usług profilaktycznych;
10) inicjowanie zorganizowanych
dysfunkcyjnych;

form

wypoczynku

dla

dzieci

i młodzieży

z rodzin

11) doposażenie pomieszczenia stanowiącego bazę do realizacji zadań przez: grupę wsparcia,
psychologa, stowarzyszenia i instytucje statutowo realizujące zadania z zakresu profilaktyki;
12) organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu
pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym;
13) tworzenie warunków do wsparcia i terapii dla dzieci z FAS (Płodowym Zespołem
Alkoholowym) oraz dla ich rodziców i opiekunów;
14) organizowanie i/lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia
socjoterapeutyczne, mające na celu podnieść ich kompetencje wychowawcze;
15) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin
z problemami uzależnień oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych (np. dla
pedagogów, psychologów, nauczycieli, którzy deklarują gotowość podjęcia pracy w tym
zakresie;
16) pomoc terapeutyczna dla dorosłych członków rodzin z uzależnieniem
dofinansowanie programów terapii dla osób współuzależnionych;

poprzez

17) finansowanie zatrudnienia na świetlicach wiejskich w celu pomocy w odrabianiu lekcji,
prowadzenia zajęć rekreacyjnych, plastycznych i in. dla dzieci, animacji życia kulturalnego.
W przypadku braku świetlicy w danej miejscowości, współfinansowanie z sołectwem dojazdu
dzieci na świetlicę w innej miejscowości, za zgodą rodziców. Finansowanie prowadzenia
w obiektach sportowych, w tym halach gimnastycznych w szkołach, na boiskach wiejskich,
popołudniowych zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci, w tym zatrudnienie kadry
z odpowiednimi kwalifikacjami.
18) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym finansowanie zespołów interdyscyplinarnych
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla
dzieci młodzieży. Realizacja poprzez:
1) szkolenie przedstawicieli różnych zawodów w zakresie profilaktyki;
2) organizowanie , prowadzenie i zakup usług na przeprowadzenie programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży i innych programów rekomendowanych przez
PARPA;
3) organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców;
4) zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych informujących o konsekwencjach
nadużywania alkoholu i metodach wczesnego rozpoznawania itp. (broszury, ulotki,
poradniki, informatory, prasa);
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5) wykorzystywanie środków masowego przekazu do bieżących informacji i relacji na temat
działań programowych realizowanych na terenie gminy promowanie działań organizowanych
w tym zakresie;
6) prowadzenie i finansowanie lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane
z profilaktyką organizowanych przez Komisję RPA i inne podmioty;
7) organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych mających wyraźne odniesienia profilaktyczne, w tym imprez sołeckich
oraz organizowanych przez sołectwa dla dzieci, szczególnie w okresie wakacyjnym;
8) działania edukacyjne skierowane do sprzedawców alkoholu;
9) zakup materiałów i działania edukacyjne o charakterze przekonującym do życia bez
nałogów (alkoholu, papierosów, narkotyków), zachęcającym i ostrzegawczym – konkursy
o zdrowiu wśród młodzieży, metody wizualizacji (druk, kasety wideo, DVD);
10) udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach edukacyjnych związanych z tematyką
profilaktyki alkoholowej;
11) przeprowadzanie okresowych diagnoz, badań mających na celu określenie aktualnego
poziomu problemów związanych z używaniem środków odurzających, używaniem alkoholu
oraz związanych z efektami prowadzonych działań zapobiegawczych;
12) promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek oraz różnorodnych alternatywnych
form spędzania czasu wolnego;
13) monitorowanie - przeprowadzanie okresowych badań w formie ankiet nt. spożywania
alkoholu, narkotyków i innych używek wśród mieszkańców gminy, w tym uczniów;
14) działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców z podmiotami uprawnionymi
do kontroli i nadzoru ruchu drogowego;
15) przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych;
16) realizacja sprawdzonych w kraju programów profilaktycznych, zakup programów
profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży, obejmujących tematykę profilaktyki
alkoholowej, narkomanii i przemocy;
17) szkolenia metodyczne dla pracowników świetlic, nauczycieli i in. dotyczące rozpoznawania
i postępowania osób będących pod wpływem alkoholu, dopalaczy i narkotyków oraz
procedury udzielania tym osobom pomocy;
18) stworzenie własnego programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb Gminy
Świeszyno.
4. Ustalanie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz
kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. Zezwolenia jednorazowe mogą być
wydawane podmiotom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kontroli
podlegają wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwale. Zakres kontroli:
1) zgodności prowadzonej
zezwoleniem;

sprzedaży

napojów

alkoholowych

z aktualnie

ważnym

2) przestrzegania zasad i warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
3) przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w uchwale
Rady Gminy;
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4) kontrola zezwoleń.
5. Na podstawie wyników kontroli organ wydający zezwolenia wzywa podmiot gospodarczy
do usunięcia stwierdzonych uchybień o ile nie są one podstawą do cofnięcia zezwolenia lub
wszczęcia postępowania o cofnięciu zezwolenia lub podejmuje inne działania przewidziane
prawem.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Rozdział 6.
Realizatorzy Programu
§ 6. Ustala się wykaz podmiotów realizujących i współpracujących w Programie:
1) Wójt Gminy,
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) Urząd Gminy,
4) Biblioteka Gminna,
5) Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole,
6) Parafie Rzymsko – Katolickie w Świeszynie i Zegrzu Pomorskim,
7) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zdrowie”,
8) Komenda Miejska Policji w Koszalinie,
9) Izba Wytrzeźwień w Koszalinie,
10) Prokuratura w Koszalinie,
11) Organizacje pozarządowe,
12) Sąd Rejonowy w Koszalinie,
13) Sołtysi i Rady Sołeckie,
14) Zespół Oświaty Samorządowej,
15) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
16) Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna,
17) Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Koszalinie,
18) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie,
19) Zespół Interdyscyplinarny,
20) Inne podmioty.
Rozdział 7.
Regulamin pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Świeszynie
§ 7. 1. Komisja działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
2. Gminna Komisja powoływana jest zarządzeniem Wójta.
3. Komisja pełni funkcję opiniującą i inicjującą działania w zakresie uzależnień.
1) Do zadań Komisji należą:
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a) przyjmowanie wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem
odwykowym,
b) kierowanie na badanie w zakresie uzależnień,
c) przygotowanie i składanie w Sądzie dokumentów o wydanie postanowienia o obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu,
d) uczestniczenie w sprawach sądowych w sprawie leczenia odwykowego,
e) opiniowanie wniosków na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,
f) kontrola placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe na terenie gminy
Świeszyno,
g) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania w trzeźwości,
h) angażowanie się w rozwiązywanie problemów środowiska związanych z uzależnieniami
i przemocą w rodzinie.
2) Ponadto Komisja opiniuje:
a) projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Świeszyno,
b) projekt planu finansowego wydatków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów
uzależnień alkoholowych i narkomanii w gminie Świeszyno,
c) projekt rocznego sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Świeszyno,
d) wnioski o dofinansowanie i finansowanie wydatków na profilaktykę i rozwiązywanie
problemów alkoholowych.
4. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 8. 1. Źródła finansowania programu – środki budżetu przeznaczone na realizację zadań
własnych gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Wnioski o dofinansowanie działań nie ujętych w planie wydatków na rok 2012,
złożone w trakcie roku rozpatrywane będą tylko w przypadku wolnych środków finansowych.
2. Sposób pozyskiwania realizatorów Programu i zasady finansowania zadań – zatrudnianie
wykwalifikowanej kadry, podnoszenie poziomu wiedzy osób prowadzących zajęcia z dziećmi
i z dorosłymi, pozyskiwanie wolontariuszy, także wśród młodzieży, do pomocy w realizowaniu
Programu poprzez dofinansowanie ich udziału w szkoleniach, warsztatach, seminariach,
obozach szkoleniowych itp.
3. Przekazywanie dotacji organizacjom pozarządowym w zakresie zadań zawartych
w niniejszym programie.
4. Sposób kontroli realizacji Programu:
1) Wójt Gminy składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania Programu;
2) stały monitoring
Alkoholowych.

Programu

przez

Gminną

Komisję

Rozwiązywania

Problemów

5. Ustala się wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za posiedzenia, w formie diet, w wysokości 122 zł brutto miesięcznie.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012
roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Czezary Czenko
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