
UCHWAŁA NR XIX/124/17
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2017 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz.487 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 
i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.224 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2017 rok w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

dla Gminy Stary Lubotyń na 2017 rok

Rozdział I

1. Postanowienia ogólne.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2017 rok jest kontynuacją działań
realizowanych w tym zakresie od kilku lat na terenie Gminy Stary Lubotyń. Zaplanowane działania
są poddawane ocenie aby realizacja jego celów przynosiła wymierne korzyści dla mieszkańców
naszej Gminy. Rozszerzanie i weryfikacja katalogu zaplanowanych zadań wynika z konsultacji
prowadzonych z reprezentantami instytucji oraz innymi osobami włączonymi w ich realizację.
Różnorodność zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2017 rok wynika ze
specyfiki problemu jakim jest uzależnienie, a także potrzeb mieszkańców naszej gminy.

W myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi on spis działań podejmowanych na terenie gminy
gdyż prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracją społecznej osób uzależnionych od alkoholu a także przeciwdziałanie narkomanii
należy do zadań własnych gmin. Określa on działania w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia
oraz minimalizacji szkód związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych
przez mieszkańców gminy.

W swej konstrukcji merytorycznej program jest zgodny z założeniami rekomendacji do
realizowania i finansowania gminnych programów oraz programów zalecanych przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także Krajowego Biura Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Celem strategicznym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń w 2017 roku jest:

- Ograniczenie używania alkoholu oraz narkotyków przez osoby niepełnoletnie poprzez
realizację programów profilaktycznych oraz promocję zdrowia.

- Doskonalenie metod i zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już
istniejącymi problemami,

- Udzielanie pomocy osobom dotkniętym uzależnieniami.

3. Źródła i zasady finansowania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2017 rok.
Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii są, zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki finansowe budżetu gminy pochodzące
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie mogą być przeznaczane na inne
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cele. Zasady finansowania poszczególnych zadań określają Rekomendacje Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wytyczne Krajowego
Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Budżet na realizację wszystkich zadań
pochodzący z dochodów Gminy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano
na kwotę: 36.000 zł. Podzielono go na dwa rozdziały: 85154 -ochrona zdrowia -
przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota: 33.000 zł. oraz 85153 -ochrona zdrowia –
przeciwdziałanie narkomanii -kwota: 3.000 zł.

4. Realizatorzy zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń w
2017 roku.

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Urząd Gminy w Starym Lubotyniu ,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu,

- Dyrektorzy wraz z kadrą pedagogiczną szkół podstawowych i gimnazjum

- Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej,

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starym Lubotyniu,

- Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej

- Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej,

- oraz inne podmioty, którym zlecane będą zadania GPPiRPAoPN.
Koordynacją realizacji zdań Programu zajmuje się Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Starym Lubotyniu. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań programu jest
Urząd Gminy w Starym Lubotyniu.

Rozdział II
Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń w 2017 roku.

Zadanie 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz od narkotyków a także członków ich rodzin.

1. Motywowanie osób u których zdiagnozowano uzależnienie do dobrowolnego poddania się
leczeniu odwykowemu.

2. Kontynuowanie działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i ich rodzin

3. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na szkolenia,

4. Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków.
5. Zakup literatury o tematyce profilaktycznej oraz dystrybucja materiałów informacyjno-

edukacyjnych, tj. czasopism, pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli oraz osób z
problemem alkoholowym.

Zadanie 2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem związanym z uzależnieniem:

· Dofinansowanie obozów i kolonii w okresie letnim dla dzieci z rodzin alkoholowych

· Pomoc w organizowaniu przez szkoły konkursów i olimpiad o tematyce antyalkoholowej i
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antynarkotykowej.

· Pomoc osobom uzależnionym, podejmującym leczenie w zakładach lecznictwa
odwykowego.

2. Działanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego realizującego zadania związane z pomocą
psychologiczną, terapeutyczną i doradczą dla członków rodzin dotkniętych alkoholizmem
oraz narkomanią

3. Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy osobom dotkniętym alkoholizmem i
narkomanią w szczególności ofiarom przemocy domowej – koordynowanie działań poprzez
współpracę z Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, Prokuraturą Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej, Zespołem
Kuratorskiej Służby Sądowej, przedstawicielami ochrony zdrowia i szkołami.

4. Dystrybucja materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy na terenie
gminy oraz regionu

5. Zakup oraz rozprowadzanie ulotek na temat specyfiki uzależnień oraz sposobów radzenia
sobie z problemami osobistymi

6. Czynne włączanie się w realizację ogólnopolskich kampanii profilaktycznych oraz
edukacyjnych.

Zadanie 3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci, młodzieży i rodzin.

1. Finansowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką.
2. Organizacja kampanii profilaktycznych, kampanii za rzecz promowania bezpieczeństwa

oraz zdrowia: lokalnych i udział w ogólnopolskich np. Przeciw pijanym kierowcom, Postaw
na rodzinę, Reaguj na przemoc.

3. Promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego trybu życia poprzez organizowanie
zawodów i imprez sportowych, imprez kulturalnych, festynów rodzinnych, konkursów
literackich, plastycznych oraz artystycznych.

4. Zakup broszur, biuletynów, ulotek i innych form służących oddziaływaniom
profilaktycznym.

Zadanie 4.
Ustalanie szczegółowych 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.

W celu egzekwowania przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniują zgodność
lokalizacji nowych punktów sprzedaży alkoholu z obowiązującymi przepisami a wraz
przedstawicielami Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu oraz Komendy Powiatowej Policji
dokonują kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Rozdział III
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma fundamentalne
znaczenie w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym Jest ona organem podejmującym
czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, dlatego do zadań realizowanych przez członków
Gminnej Komisji należy:

- Przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego
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- Przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi mającymi na celu
dobrowolne poddanie się terapii

- Prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą przymusowego leczenia odwykowego i
przekazywanie jej do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej,

- Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w
sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z obowiązującymi przepisami.

- Kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

- Uczestnictwo w posiedzeniach komisji

- Tworzenie i realizacja założeń gminnych programów o charakterze zdrowotnym,
profilaktycznym i społecznym.

Rozdział IV
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za prace w
Komisji otrzymają stosowne wynagrodzenie.

2. Wynagrodzenie w kwocie 200,00 zł (słownie złotych: dwieście) dla przewodniczącego i
80,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt) dla członków komisji przysługuje za udział w
posiedzeniu komisji potwierdzony podpisem na liście obecności.

3. Za każdy udział w kontroli placówek handlowych przysługuje wynagrodzenie jak w ust. 2
4. Członkowie komisji, którzy z tytułu wykonywania funkcji odbywają podróże służbowe

(szkolenia, konferencje, seminaria) przysługuje zwrot kosztów na zasadach przyjętych dla
delegacji służbowych.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

Dział Rozdział § Treść Kwota w zł

851 Ochrona zdrowia 36.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33.000,00

3110 Świadczenia społeczne 4.000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.100,00
4300 Zakup usług pozostałych 7.000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

85153 Przeciwdziałanie narkomanii 3.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00
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UZASADNIENIE

W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii stanowi on spis działań podejmowanych na terenie gminy, gdyż
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu a także do przeciwdziałania narkomanii
należy do zadań własnych gmin. Określa on działania w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i
minimalizacji szkód związanych z uzależnieniami mieszkańców gminy. Brak przeszkód
formalnych, aby przyjmować do realizacji wspólny program dotyczący przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii, ponieważ zadania obu programów w wielu
kwestiach są zbieżne. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii winien być uchwalany corocznie w związku z obowiązującymi
przepisami prawa: „Realizacja zadań, (...) jest prowadzona w postaci gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii
rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.” Wszystkie
zaplanowane w programie zadania są zgodne z rekomendacjami Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania
Narkomani.

Id: 9A04045E-9837-4C7A-80C3-3AA81C207C94. Uchwalony Strona 1




