UCHWAŁA NR XXXI/207/17
RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 487 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.
Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2018.

Przewodniczący Rady
inż. Kazimierz Barańczak

Załącznik do uchwały Nr XXXI/207/17
Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
I.

Wprowadzenie.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.
Program określa kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizację, określa źródła
finansowania tych działań, przedstawia również zadania własne gminy wynikające z art. 41
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy z dnia29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zadania wynikające z tych ustaw wykonuje się w szczególności przez:
1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb których zaspokajanie motywuje
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu i sięgania po narkotyki,
2) działalność wychowawcza i informacyjna,
3) leczenie osób uzależnionych od alkoholu,
4) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Zadania te wymagają szczególnej uwagi dlatego, że problemy związane z alkoholem należą
do tej grupy problemów społecznych, które przybierają bardzo duże rozmiary i powodują
szkody zarówno ekonomiczne jak i społeczne. W związku z tym celem działań podejmowanych
przez gminę jest zmniejszenie problemów powodowanych przez alkohol i narkotyki w całej
populacji, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka ponieważ na szkody związane
z alkoholem i narkotykami narażony jest każdy mieszkaniec gminy, niezależnie od tego
czy pije, czy bierze, czy nie.
Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Kiszkowo.
Podstawowymi zadaniami Programu jest:
1) ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych związanych
ze spożyciem napojów alkoholowych,
2) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
3) zmniejszenie rozmiarów, tych które aktualnie występują,
4) organizowanie alternatywnych miejsc i form twórczego spędzania czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
5) ograniczenie zjawiska prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu,
6) ograniczenie zjawiska picia alkoholu w miejscach publicznych,
7) zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych z agresją i aktami wandalizmu
w miejscach publicznych,
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8) ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie,
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018 został przygotowany w oparciu o :
1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.),
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492)
3) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 -2020 (M.P. z
2014 r. poz. 445)
4) Ustawa dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1390).
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla
Gminy Kiszkowo jest kontynuacją działań rozpoczętych w latach poprzednich. Jest on
dostosowany do potrzeb i specyfiki uzależnień na terenie Gminy Kiszkowo, uwzględnia
lokalne możliwości realizacji.
II.

III.

Warunki realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2018 .
1) Realizatorem GPPiRPA jest Urząd Gminy.
2) Źródłem pozyskiwania środków finansowych na realizację Programu są opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3) W realizacji GPPiRPA uczestniczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

IV.

Zadania do realizacji.
Zadania zaplanowane do realizacji w 2018 roku dostosowane są do aktualnych potrzeb
lokalnych, skierowanych do mieszkańców gminy i zgodnie z założeniami ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
1) współpraca z placówkami służby zdrowia i ośrodkami leczenia uzależnień w
zakresie
leczenia,
rehabilitacji
osób
uzależnionych
od
alkoholu,
współuzależnionych, dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, współpraca z
policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Prokuraturą, Sądem Powiatowym,
Centrum Pomocy Rodzinie,
2) działania GKRPA
a) prowadzenie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi do podjęcia
dobrowolnego leczenia odwykowego,
b) kierowanie osób na badanie do biegłego psychiatry, psychologa w celu wydania
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
c) skierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Gnieźnie o wszczęcie
postepowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego,
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d) prowadzenie spotkań członków GKRPA z osobami dotkniętymi alkoholizmem,
narkomanią i przemocą,
3) funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym,
narkomanią i przemocą w rodzinie,
Punkt Konsultacyjny prowadzi działalność dla osób:
˗ będących w kryzysie,
˗ uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających,
˗ członków rodzin uzależnionych,
˗ osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc.
4) organizowanie szkoleń, kursów zwiększających kompetencje w zakresie
przeciwdziałania
uzależnieniom,
pracy
z
osobami
uzależnionymi,
współuzależnionymi, dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz osobami
doznającymi i stosującymi przemoc w rodzinie dla członków GKRPA, nauczycieli,
pedagogów,
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
1) finansowanie środowiskowych (szkolnych) programów przemocy w rodzinie celem
zwiększenia kompetencji wychowawczych rodziców,
2) dofinansowanie szkoleń w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych,
3) prowadzenie publicznej edukacji w zakresie problematyki alkoholowej,
przemocowej poprzez rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (broszury,
ulotki itp.) prenumeratę lub zakup specjalistycznych czasopism,
4) współpraca z Komisariatem Policji w Kłecku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz
szkołami we wdrażaniu i stosowaniu procedury „Niebieska Karta”,
5) opracowanie
materiałów
informacyjnych
dla
osób
uzależnionych,
współuzależnionych i doznających przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych,
1) współpraca ze szkołami w zakresie realizacji programów profilaktycznych,
działania w zakresie edukacji i profilaktyki w szkołach zmierzające do
uświadomienia skutków spożywania alkoholu i narkotyków,
2) realizacja autorskich programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
3) akcja profilaktyczna w szkołach – konkursy profilaktyczne,
4) działania profilaktyczne (profilaktyka uzależnień, edukacja zdrowotna,
ekologiczna) skierowana do uczniów i ich rodziców,
5) zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów profilaktycznych,
6) dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programów
profilaktycznych,
7) współudział oraz dofinansowanie imprez promujących trzeźwy, zdrowy i
bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – Dzień
Dziecka, turnieje piłki nożnej, imprezy sportowe, wycieczki,
8) prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu zmniejszenie spożycia
alkoholu,

3

9) upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych o tematyce
uzależnień,
10) organizowanie i finansowanie szkoleń dla właścicieli oraz sprzedawców punktów
sprzedaży napojów alkoholowych,
11) udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
szkoleniach i konferencjach o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
domowej.
4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie poprzez
1) zakup materiałów, sprzętu, pomocy do realizacji zadań ujętych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) organizowanie i dofinansowanie konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży
oraz widowisk artystycznych o tematyce uzależnień,
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
1) naruszenie zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych,
2) naruszenie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom
nietrzeźwym oraz na kredyt i pod zastaw,
3) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Źródła finansowania Programu.
Finansowanie realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie dokonywane w ramach posiadanych
środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W roku 2018 planowana wysokość dochodów wyniesie 90000,00 zł.,
Niewykorzystane środki finansowe w danym roku budżetowym są przeznaczone na
realizację GPPiRPA w roku następnym.
V.

VI.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Na terenie Gminy Kiszkowo działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, powołana przez Wójta Gminy.
2. W skład GKRPA wchodzą osoby posiadające wymagane przeszkolenie w zakresie
podstawowej wiedzy na temat problematyki alkoholowej zgodnie z wymogami ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3. Do zadań GKRPA w myśl ustawy należy:
1) motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia,
2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia
odwykowego,
3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, w tym podejmowanie procedur interwencyjnych na
rzecz dobra małoletnich dzieci,
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4) prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, w tym zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby promocji
zdrowia i profilaktyki (ulotki, broszury, plakaty, prenumerata czasopism),
5) współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych,
6) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady
Gminy Kiszkowo w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów
zawierających 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do
spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (zgodnie z
ustawą z 26 października 1982 r.),
7) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia
(zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r.),
8) inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce i rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
9) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zasad
promocji i reklamy oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych
w art. 13 i 15 ustawy z 26 października 1982 r.,
10) udział członków GKRPA w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
4. Zasady wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1) Za udział w posiedzeniach Komisji członek otrzymuje wynagrodzenie w kwocie
100 zł, a Przewodniczący Komisji 150 zł,
2) Za każde posiedzenie zespołu problemowego Komisji jego członek otrzymuje
wynagrodzenie jak za udział w posiedzeniu plenarnym,
3) Za każde reprezentowanie Komisji w sądzie w sprawach inicjowanych przez
Komisję, jej członek otrzymuje wynagrodzenie jak za posiedzenie,
4) Za kontrolę punktów handlujących napojami alkoholowymi członek otrzymuje
wynagrodzenie jak za posiedzenie,
5) Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest podpis złożony na liście obecności z
poszczególnych posiedzeń,
6) Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych
związanych ze szkoleniem oraz wyjazdów związanych z wykonywaniem prac
Komisji, na zasadach ogólnych;
5. Posiedzenia Komisji:
1) Posiedzenia plenarne Komisji – 1 x na 2 miesiące,
2) Nadzwyczajne posiedzenie Komisji – w miarę potrzeb,
3) Posiedzenia zespołu problemowego – w miarę potrzeb;
6. Szkolenia Komisji – organizowanie szkoleń lub finansowanie udziału w szkoleniach z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
1) Praca członka GKRPA , spotkania z osobą uzależnioną, motywacja do leczenia,
2) Udział członków Komisji w szkoleniach tematycznych organizowanych przez
organizacje zajmujące się tego typu szkoleniami, (planowanie pracy, działalność
członka komisji, kontrola punktu sprzedaży itp.).
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VII. Postanowienia końcowe.
1. Sprawozdanie z realizacji Programu za 2018 rok przygotowuje GKRPA i przedstawia
Wójtowi Gminy Kiszkowo oraz Radzie Gminy Kiszkowo do końca I kwartału 2019
roku.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może być
modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych Uchwałą Rady Gminy Kiszkowo.
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Plan wydatków związanych z realizacją planu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Kiszkowo w 2018 roku
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zadania do realizacji
Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii w placówkach
leczenia uzależnień.
Kierowanie osób na badania i wnioskowanie do sądu o zobowiązanie do leczenia
odwykowego
Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i
ofiar przemocy w rodzinie
Finansowanie szkoleń i kursów dla członków GKRPA, nauczycieli i pedagogów o
tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i stosowaniu przemocy
Organizowanie spotkań dla rodziców
Zakup i rozprowadzenie materiałów informacyjnych z zakresu zagrożeń
Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych dla osób uzależnionych i doznających
przemocy
Realizacja programów profilaktycznych w szkołach.
Organizowanie i finansowanie konkursów o tematyce zagrożeń dla dzieci i młodzieży
Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów profilaktycznych
Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem
profilaktycznym
Dofinansowanie imprez promujących bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu
Zorganizowanie szkolenia dla sprzedających napoje alkoholowe
Udział członków GKRPA w szkoleniach i naradach o tematyce uzależnień i przemocy
domowej
Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Działalność GKRPA – wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach,
rozmowach motywacyjnych i kontrolach
Razem

Termin realizacji

Kwota

działanie ciągłe

500,-

w miarę potrzeb

200,-

cały rok

16.000,-

2 x w roku

2.000,-

2 spotkania

1.000,1.000,-

maj 2018

1.200,-

w miarę potrzeb
2 x w roku
wg programu realizacji

6.000,1.500,3.000,-

lipiec 2018

Uwagi

45.000,-

wg potrzeb
kwiecień 2018

3.000,600,-

2x

1.000,-

wrzesień 2018

1.000,-

1 x w miesiącu

7.000,90.000,-
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