
Projekt  z  dn.1  grudnia  2014  r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014
Wójta Gminy Nowy Duninów

z dnia 01 grudnia 2014 r.

Uchwała nr..............

Rady Gminy w Nowym Duninowie

 z dnia .............................

w  sprawie:  przyjęcia  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

                    Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015 rok.

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013.594 j.t.) oraz art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

z  dnia  26.10.1982  roku   o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 j.t.)  oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 

2005  roku  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  (Dz.U.2012.124  j.t.)  Rada  Gminy 

uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  gminny  program  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 

alkoholowych w wersji  stanowiącej  załącznik Nr 1 do uchwały oraz gminny 

program przeciwdziałania narkomanii stanowiący załącznik Nr 2  na rok 2015.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                      Załącznik nr 1 do uchwały ……………



           Rady Gminy w Nowym Duninowie 
            z dnia ………………..

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
 Alkoholowych na 2014 rok.

Podstawa  prawna  tworzenia  Programu  jest  ustawa  z  26.10.1982  roku  o 
wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałania alkoholizmowi / Dz.U.2012.1356 j.t./ 
zwana dalej ustawą.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2015  rok  ma  na  celu  stworzenie  systemu  działań  na  terenie  Gminy,  dotyczących 
ograniczenia  i  zmiany  struktury  spożycia  napojów  alkoholowych,  zapobiegania 
powstawania  szkód  zdrowotnych  i  społecznych  spowodowanych  nadmiernym 
spożywaniem alkoholu oraz likwidacja skutków nadużywania alkoholu.

Analiza  podejmowanych  działań  i  istniejących  potrzeb  w  zakresie 
rozwiązywania  problemów alkoholowych  wskazuje,  że  w  lokalnej  polityce  wobec 
alkoholu w 2015 roku wśród priorytetów należy wymienić:

 zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,

 udzielenie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

 prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w 
zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  w  szczególności  dla  dzieci  i 
młodzież,

 tworzenie i wdrażanie programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży 
z rodzin z problemem alkoholowym.

II. Realizacja zadań 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla  
osób uzależnionych od alkoholu 

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

1/  Udzielanie  porad  i  informacji  w  zakresie  możliwości  podjęcia  leczenia 
odwykowego.

2/ Wskazywanie form leczenia odwykowego. 



3/  Pomoc  finansowa  osobą  uzależnionym   w  zakresie  terapii  awersyjnej  (  tzw. 
wszywka alkoholowa)

4/Kierowanie  na  badanie  przez  biegłego  w  celu  wydania  opinii  w  przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. 

5/Tworzenie warunków w zakresie pomocy terapeutycznej poprzez utworzenie punktu 
konsultacyjnego.

2.  Udzielenie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą  
w rodzinie.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

1/  Udzielenie  pomocy  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  Zespół 
Interdyscyplirny i Asystenta Rodziny

2/  Współdziałanie  z  Policją  w  związku  z  interwencjami  domowymi  i  zjawiskami 
przemocy

3/ Udzielanie pomocy przez punkt konsultacyjny w zakresie nadużywania uzależnień 
od  alkoholu  i  narkotyków  -  przemocy  domowej,  pomoc  rodzinom 
dysfunkcyjnym

               3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w  
zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  w  szczególnosci  dla  
dzieci i młodzieży

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

                 1/ Realizację szkolnych programów profilaktycznych z wykorzystaniem różnorodnych  
form oddziaływań/np. zajęcia profilaktyczne realizowane w klasach, gazetki szkolne, 
imprezy profilaktyczne.

2/ Udostępnianie fachowej literatury i czasopism.

3/ Funkcjonowanie świetlic w szkołach.

                 4/ Organizowanie i wspieranie finansowe imprez  środowiskowych propagujących  
zdrowy  styl  życia  we  współpracy  z  Gminnym  Ośrodkiem  Kultury,  świetlica 
Socjoterapeutyczną,  Gminnym Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  i  szkołami  z  terenu 
Gminy.                                                   

5/ Wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych.

            6/ Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 
we współpracy ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.



4. Tworzenie i wdrażanie programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z  
rodzin z problemem alkoholowych. 

Zadanie to będzie realizowane przez :

1/  Finansowanie  działalności  w  zakresie  pomocy  socjoterapeutycznej  przy 
zastosowaniu rożnych form i metod pracy z dziećmi.

2/ Tworzenie szkolnych Programów profilaktyki

3/  Dofinansowanie  obozów  i  kolonii  dla  dzieci  z  rodzin  dotkniętych  patologią 
alkoholizmu.

Wiodącą role w realizacji zadań zawartych w Programie pełni Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład, której wchodzą przedstawiciele:
 
1. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. Dyrektorzy szkół,
3. Pracownik służby zdrowia,
4. Pracownik Posterunku Policji
5. Pracownik Urzędu Gminy.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

1/ kreowanie lokalnej polityki wobec alkoholu poprzez aktywny udział w tworzeniu 
i opiniowaniu Gminnego Programu,

2/  podejmowanie  czynności  zmierzających do orzeczenia  o zastosowaniu wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego,
 przyjmowanie wniosków o zaistnieniu uzależnienia od alkoholu,
 prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od 

alkoholu i udzielanie porad,
 kierowanie wniosków do sądu w celu zastosowania obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu.

    3/ opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
pod  względem  lokalizacji  punktów  sprzedaży  z  uchwałami  Rady  Gminy 
dotyczącymi  liczby  punktów sprzedaży  napojów alkoholowych  zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem  sprzedaży  jak  i  w  miejscu  sprzedaży  oraz  zasad  usytuowania   na 
terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

    4/ kontrola punktów handlowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy i 
zasad obrotu napojami alkoholowymi.



 W skład Gminnej Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych.

III. Finansowanie Gminnego Programu

                Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki  i  
Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych pokrywane są ze środków  pozyskiwanych 
przez gminę z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowane wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w 2015 r.

Zadania Koszt realizacji Odpowiedzialny za 
realizację

1.

2.

Organizowanie  działalności 
profilaktycznej i edukacyjnej

 Doposażenie 
Świetlicy Socjoterapeutycznej w 
Soczewce.

 Zorganizowanie imprez 
środowiskowych propagujących 
zdrowy styl życia /konkursy, pikniki, 
spotkania integracyjne/.

 Realizacja programów 
profilaktycznych w 
szkołach/spektakle, spotkania 
autorskie/.

Działania w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych

 Kierowanie na leczenia osób 
uzależnionych /przeprowadzenie 
wywiadów środowiskowych, 
wydawanie opinii przez biegłego/.

   
1.500

3.500

2.000

7.000

Wójt Gminy

Wójt Gminy 
Dyrektorzy szkół

Dyrektorzy szkół
Gm. Komisji
 Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych

Gm. Komisja 
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych 
GOPS

Wójt Gminy



3.

4.

5.

6.

 Finansowanie działalności 
Świetlicy Socjoterapeutycznej w 
Soczewce.

Udzielanie  pomocy  rodzinom,  w 
których  występują  problemy 
alkoholowe.

 Dofinansowanie wypoczynku i 
wycieczek dla dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym i 
doświadczających przemocy.

 Zakup i rozpowszechnianie 
literatury fachowej na temat 
uzależnień.                   

Szkolenia i narady 

Podróże krajowe służbowe

Udzielanie  podstawowej  opieki 
psychologicznej  osobom 
uzależnionym i ich rodzinom:
-utworzenie  punktu 
konsultacyjnego,  zatrudnienie 
psychologa

34.000

 
     

3.000

 
500

400

500

5100

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych

Kier.  Świetlicy 
Socjoterapeutycznej
Dyrektorzy szkół
Gm.  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej
 
 

Wójt Gminy

                                                                                          Załącznik nr 2 do uchwały…………
                                                                                           Rady Gminy w Nowym Duninowie
                                                                                           z dnia ……………………………… 
                                                                                 



GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII

NA ROK 2015

Celem programu jest profilaktyka wśród dzieci i młodzieży zażywanie 

środków odurzających powodujących uzależnienie.

 I. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza
1)   zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2)   udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkomanii,  pomocy 
psychospołecznej i prawnej;
3)   prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów:
- poznania istoty zjawiska narkomanii, jej przyczyn i skutków
- uczenie zachowań asertywnych
- reagowania w sytuacji kontaktu z narkotykami
4)   wspomaganie  działań  instytucji,  organizacji  pozarządowych  i  osób  fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5)   pomoc  społeczną  osobom  uzależnionym  i  rodzinom  osób  uzależnionych 
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem 
lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

II. Leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych.

1.Podjęcie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji osób uzależnionych jest dobrowolne, 
jeżeli przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie mówią inaczej
2. Osoby  uzależnione  mogą  być  leczone  przez  zakłady  opieki  zdrowotnej,  które 
posiadają odpowiednie zezwolenia
3. Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub 
faktycznego  opiekuna  albo  z  urzędu,  sąd  rodzinny  może  skierować  niepełnoletnią 
osobę uzależnioną na przymusowe leczenie i rehabilitację
4. Zabezpieczenie  środków  na  wykonanie  testów  na  obecność  narkotyków  w 
organizmie.
5.  Pomoc finansowa w pokryciu kosztów pobytu osób uzależnionych w placówkach 
specjalistycznych leczących uzależnienie.

III. Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

1.Udzielanie  pomocy  społecznej  osobom  uzależnionym  i  rodzinom  osób 
uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie 



ze  środowiskiem  lokalnym  tych  osób  z  wykorzystaniem  narzędzi  przewidzianych 
ustawą o pomocy społecznej.
2. Współpraca  z  placówkami  specjalistycznymi  świadczącymi  usługi  dla  osób 
uzależnionych i zagrożonych narkomanią.

Realizatorzy programu:

    1) Szkoły znajdujące się na terenie gminy 
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4) Posterunek Policji

    5) Organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa 
      obejmuje zadania należące do sfery zadań publicznych

Realizatorzy programu współpracują z :

1.  Krajowym  Biurem  do  Spraw  Przeciwdziałania  Narkomanii,  które  udziela 
pomocy fachowej  podmiotom realizującym zadania  w zakresie  przeciwdziałania 
narkomanii oraz prowadzi krajowy system informacyjny.
2.  Organem  wykonawczym  samorządu  wojewódzkiego,  który  opracuje 
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Radą do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, która jest organem koordynacyjno- 
doradczym w sprawach z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

 Koszt realizacji programu                                             
w tym: 
- Działalność edukacja- szkolenie 
  w zakresie rozpoznawania 

       i wykrywania środków odurzających                              - 2.000.-
      - zakup broszur i ulotek                                                    -    500.-                       
      - Koszt wykonania badań na obecność                             -   500
        narkotyków w organizmie

- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży        -  1.500.-


