UCHWAŁA NR XV/177/2011
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. z 2007 r. Dz. U. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Alkoholowych

oraz

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§ 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Lubaczów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2012 r.
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Załącznik do Uchwały Nr XV/177/2011
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 8 grudnia 2011 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK
§ 1. Wstęp:
Nadmierne spożywanie alkoholu oraz zażywanie innych substancji psychoaktywnych stanowi poważny
problem, zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i ogółu społeczeństwa. Alkoholizm i narkomania
w dzisiejszych czasach, stały się trudnymi problemami społecznymi, które stanowią obecnie duże wyzwanie
cywilizacyjne, o szerokim zasięgu. W celu zapobiegania patologiom społecznym oraz zmniejszenia rozmiarów
zjawisk już występujących, Gmina Lubaczów prowadzi szereg działań, ukierunkowanych na aktywne
przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym oraz minimalizowanie tych, jakie już występują.
Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Działania ujęte w Gminnym Programie są inicjowane między innymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych powołaną przez Wójta Gminy Lubaczów.
Realizacja powyższych zadań opiera się zasadniczo na następujących dokumentach prawnych:
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubaczów na lata 2008 – 2013,
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
20112020,
 Program Poprawy Bezpieczeństwa "Koalicja na rzecz bezpieczeństwa" w Gminie Lubaczów na lata 2011
2014,
 Program rozwoju sportu w Gminie Lubaczów na lata 20112015.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Lubaczów na rok 2012 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków oraz stanowi kontynuację
działań podejmowanych w poprzednich latach.
Program obejmuje zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami. Zgodnie z treścią
tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie
polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których
zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, działalność wychowawczą
i informacyjną, ograniczanie dostępności do alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób
uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie
oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Gminny Program zawiera również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii
zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz działania w ramach lokalnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
Adresatem programu jest szerokie grono odbiorców, a w tym m. in. osoby uzależnione, zagrożone
patologiami społecznymi wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmujące się pracą z rodzinami
dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z uzależnieniami, placówki oświatowe, instytucje
kultury, pracownicy Urzędu Gminy Lubaczów, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubaczowie oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów tym
na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
W oparciu o art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10
ust.
1 ustawy
o przeciwdziałaniu
narkomanii,
prowadzenie
działań
związanych
z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
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a także przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Zadania te w szczególności
obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków,

dla

osób

uzależnionych

i osób

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania
dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach
opiekuńczowychowawczych
i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii,
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego.
§ 2. Cele programu:
1) rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Lubaczów oraz potrzeb lokalnego
środowiska, w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu,
2) kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, służącej zmniejszaniu
aktualnych i zapobieganiu nowym problemom, związanym z uzależnieniami od środków psychoaktywnych,
3) współpraca z instytucjami, organizacjami i innymi jednostkami w kompetencjach których znajduje się
profilaktyka i rozwiązywanie problemów społecznie niepożądanych,
4) podejmowanie działań ukierunkowanych
w szczególności wśród dzieci i młodzieży,

na

zmniejszanie

ilości

nowych

przypadków

uzależnień,

5) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych
z uzależnieniami,
6) wspieranie realizacji szkolnych i środowiskowych imprez oraz programów profilaktycznych,
7) kontrola rynku
z zezwoleń,

napojów

alkoholowych,

w kontekście

przestrzegania

zasad

i warunków

korzystania

8) edukacja publiczna nt. uzależnień i patologii społecznych.
§ 3. Partnerzy Gminy w realizacji gminnego programu:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie,
3) Gminny Ośrodek Kulturyw Lubaczowie,
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie,
5) Podstawowa Opieka Zdrowotna świadcząca usługi zdrowotne mieszkańcom Gminy Lubaczów,
6) Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Lubaczowie,
7) Policja,
8) Sąd Rejonowy w Lubaczowie,
9) Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Lubaczowie,
10) przedszkola, szkołypodstawowe i gimnazja terenu Gminy Lubaczów,
11) organizacje pozarządowe,
12) lokalne media.
§ 4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków
1) upowszechnianie informacji dotyczących adresów instytucji i miejsc, gdzie osoby dotknięte pośrednio
i bezpośrednio problemami uzależnień i przemocą w rodzinie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy
psychologicznej i uzyskać specjalistyczną i fachową pomoc,
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2) zlecanie uprawnionym instytucjom przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w rodzinach z problemem
uzależnień i przemocy,
3) dofinansowanie terapii ponad podstawowej osób uczestniczących w leczeniu odwykowym,
4) profesjonalne szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemu uzależnień i przemocy w rodzinie
dla osób bezpośrednio zajmujących się tymi sprawami,
5) prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych i wyrównawczych,
6) rozwijanie współpracy z placówkami i instytucjami zajmującymi się pomocą psychologiczną, socjalną,
prawną, interwencją w kryzysie, profilaktyką, terapią i rehabilitacją,
7) zakup materiałów pomocniczych służących realizacji działań profilaktycznych i terapeutycznych tj. fachowe
czasopisma, książki, plakaty, broszury, ulotki itp.
§ 5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie realizowane będzie poprzez:
1) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przeciwdziałania problemom
alkoholowym oraz problemom narkomanii,
2) rozwój form pomocy psychologicznej oraz terapeutycznej dla osób dotkniętych problemem przemocy
domowej oraz zjawiskami społecznie negatywnymi,
3) współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą
socjalną, materialną, medyczną, prawną i psychologiczną, w tym m.in. z Policją, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Sądem, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, placówkami ochrony zdrowia, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, szkołami, w celu
szybkiego reagowania na zaistniałe bądź potencjalne problemy,
4) prowadzenie działalności sprzyjającej propagowaniu zdrowego stylu życia, poprzez organizowanie zajęć
kulturalno – sportowych,
5) rozpoznawanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego będących skutkiem nadużywania środków
psychoaktywnych oraz stosowania przemocy,
6) prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej służącej upowszechnianiu informacji na temat
możliwości uzyskania pomocy, w przypadku zetknięcia się ze zjawiskiem przemocy domowej,
7) organizowanie i finansowanie zajęć dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych.
§ 6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży realizowane
będzie poprzez:
1) stałą współpracę z placówkami oświatowymi w celu współuczestniczenia w realizacji
profilaktycznych,
odpowiadających
standardom
Państwowej
Agencji
Rozwiązywania
Alkoholowych,

programów
Problemów

2) budowanie akceptacji społecznej dla postaw trzeźwościowych i proabstynenckich, poprzez organizowanie
szkoleń i kampanii edukacyjnych oraz programów autorskich w dziedzinie rozwiązywania problemów
uzależnień,
3) aktywny udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych rekomendowanych przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne uprawnione do tego jednostki,
4) współpracę z instytucjami na terenie gminy (placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje sportowe)
oraz wspólną realizację działań związanych z profilaktyką oraz promocją zdrowego życia, wolnego od
nałogów,
5) realizowanie pozalekcyjnych imprez edukacyjnych oraz sportowych, będących elementem oddziaływań
profilaktycznych,
6) inicjowanie wraz z dofinansowaniem wypoczynku o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz dotkniętych przemocą,
7) realizowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo –wychowawczych programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
8) podejmowanie działań mających na celu kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec zagrożeń
i zachowań antyspołecznych,
9) zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych.
§ 7. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
problemów związanymi z uzależnieniami realizowane będzie poprzez:
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1) wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych i narkotykowych,
2) zakup nagród, artykułów biurowych, spożywczych i materiałów informacyjno – edukacyjnych, niezbędnych
do realizacji szkoleń, zajęć, konkursów, zawodów sportowych i festynów o tematyce ściśle powiązanej
z problemem uzależnień, profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia,
3) podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze,
4) współpracę ze środowiskiem kościelnym i duszpasterskim,
5) współfinansowanie imprez o charakterze kulturalno – rekreacyjnym, których celem jest propagowanie idei
trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej,
6) wzmocnienie systemu informacji nt. występowania zjawisk społecznie negatywnych, w celu podjęcia
szybkiej interwencji.
§ 8. Kontrola rynku napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubaczów w kontekście przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń przez podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży realizowane będzie poprzez:
1) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy,
2) występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego w przypadku przewidzianym przez ustawę,
3) organizowanie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów oraz lokali, w których prowadzi się sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych,
4) nadzorowanie i przestrzeganie zasad dotyczących sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych,
5) nadzorowanie prawidłowości wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –
wydawanie opinii w formie postanowienia dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych,
6) prowadzenie kontroli
alkoholowych,

placówek

handlowych

i gastronomicznych

prowadzących

sprzedaż

napojów

7) analiza interwencji Policji i służb porządkowych wobec nielegalnego handlu alkoholem i łamania ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 9. Tworzenie warunków do bieżącej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane będzie poprzez:

i Rozwiązywania

1) szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) szkolenie nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia w zakresie realizacji programów profilaktycznych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych dotkniętych
pośrednio i bezpośrednio problemem uzależnień,
3) finansowanie w wymiarze ½ etatu koordynatora Gminnego
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania

4) zapewnianie wyngrodzenia Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w wysokości 100,00 zł (kwota brutto), wynagrodzenie to obejmuje wykonanie każdej z następujących prac:
a) przeprowadzanie rozmów ostrzegawczowychowawczych z osobami wezwanymi, mającymi problemy
z nadużywaniem alkoholu oraz podejmowanie czynności zmierzającymi do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
b) opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych,
c) przeprowadzanie kontroli placówek handlowych zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia,
d) opracowywanie i przeprowadzanie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych,
e) wyjazd na szkolenia
Podkarpackiego,

skierowane

do

członków

GKRPA,

organizowane

na

terenie

Województwa

5) Jeżeli przedmiotem prac GKRPA jest wykonanie na jednym posiedzeniu więcej niż jednej z wymienionych
w pkt. 4 prac, wówczas przysługuje jedno wynagrodzenie.
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§ 10. Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe budżetu gminy pochodzące
z opłat przedsiębiorców za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zamieszczone w dziale
„Ochrona zdrowia”, rozdziały: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Przeciwdziałanie narkomanii”.

Id: WCJYDDHHNHUQPGQJNBJFUWHGI. Podpisany

Strona 5

