U C H W A Ł A NR XXVIII/169/2017
Rady Gminy Baranowo
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art.41 ust.2
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487 z późn. zm.) oraz
art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.
U. z 2016 r. poz.224 z późn.zm. ) uchwala się, co następuje :

§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie Gminy Baranowo
na rok 2017, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski

Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/169/2017
Rady Gminy Baranowo
z dnia 17 lutego 2017 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE BARANOWO NA ROK 2017
WPROWADZENIE
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r., Nr 70, poz.1356 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 lipca
2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. poz.124), oraz Ustawa
z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012, poz. 124 z poźn. zm.)
wprowadza konieczność przeznaczenia części środków pochodzących z opłat
za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań własnych gminy,
nakładają na gminy obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych
od alkoholu i narkomanii. Realizacja tych zadań prowadzona jest
w postaci gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania
narkomanii, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Program profilaktyki stanowi prawną
podstawę
podejmowanych
działań
i
wchodzi
w skład Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w sposób
jednoznaczny określa, że dochody z opłat określonych w art.11 wykorzystywane będą
na
realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne
cele.
I. Zadania do realizacji w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie:
a)

informuje o chorobie alkoholowej i narkomanii oraz o możliwościach leczenia
osób uzależnionych i ich rodzin,
b) wydaje opinie o zgodności lokalizacji miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych z uchwałą Rady Gminy,
c) informuje o ruchach samopomocowych i wstępnie motywuje do terapii,
d) kontroluje przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń,
e) pomaga w zapewnieniu dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych
i profilaktycznych promujących wartościowy, zdrowy tryb życia oraz uczących
umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i narkotyków,
f) uczestniczy w działaniach zespołu interdyscyplinarnego,
g) przeciwdziała przemocy w rodzinie,

h) wpływa na wzrost wiedzy mieszkańców na temat negatywnych konsekwencji
sięgania po środki uzależniające.

II. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
1) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
interwencyjnym wobec osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków polegają na:
a) przyjmowaniu i rozpatrywanie wniosków o leczenie,
b) podejmowaniu działań i czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego
przez osoby nadużywające alkoholu i powodujących rozpad życia rodzinnego,
demoralizujące małoletnich i nieletnich, systematycznie zakłócające spokój
i porządek publiczny,
c) zasięganiu opinii biegłych w sprawach o stwierdzenie uzależnienia od alkoholu,
d) włączaniu do kampanii edukacyjnej pt.” Zachowaj Trzeźwy Umysł” skierowanej
do dzieci i młodzieży jak i rodziców,
e) kierowaniu wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku podjęcia leczenia.
f) realizowaniu zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2011 tj. prowadzenia procedury
Niebieskiej Karty
i przekazywania ich do Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego, udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy
informacji o formach pomocy psychologicznej, prawnej, informacji
o instytucjach świadczących tę pomoc.
2) Kontynuowaniu współpracy z:
a)
b)
c)
d)
e)

Poradnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Ostrołęce,
Kuratorami Sądowymi,
Dyrektorami, pedagogami szkolnymi i nauczycielami szkół z terenu Gminy,
Sądami Rodzinnymi,
Policją i Prokuraturą w przedmiocie wymiany informacji dotyczących interwencji
domowych wobec osób zgłaszanych do Komisji, celem podjęcia działań w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
f) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji nt. przebiegu
procedury wobec osób zgłoszonych przez tę instytucję, zwłaszcza w sprawach
przemocy w rodzinie spowodowanej nadużywaniem alkoholu .
g) współpracy nie tylko z jednostkami gminnymi ale również innymi instytucjami,
stowarzyszeniami i fundacjami na terenie powiatu.
h) Zespołem Interdyscyplinarnym i Grupami Roboczymi
i) z parafiami.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii.

1) Współpraca

w organizowaniu i finansowanie konkursów zdrowotnych
o przeciwdziałaniu nałogom alkoholizmu i narkomanii.
2) Finansowanie
prowadzonych
na
terenie
szkół
podstawowych
i gimnazjalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.
3) Współpraca z pielęgniarkami i lekarzami w zakresie organizacji pogadanek
o zdrowym stylu życia bez używek.
4) Wspieranie imprez lokalnych, przedstawień, zajęć i warsztatów o tematyce
przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom, konkursów profilaktycznych promujących
zdrowy styl życia.
5) Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej w Baranowie.
6) Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych
na biwakach, wycieczkach, obozach i koloniach z programem socjoterapeutycznym.
7) Finansowanie spektakli teatralnych i koncertów o charakterze profilaktycznym.
8) Finansowanie nagród w konkursach plastycznych i wiedzowe.
9) Pozalekcyjne zajęcia o charakterze zajęć sportowych, kulturalnych, kół zainteresowań,
itp..
10) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej poprzez zakup
i dystrybucje materiałów reklamowych na temat profilaktyki uzależnień ( broszury,
ulotki, plakaty), prenumerata czasopism poświęconych profilaktyce i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i narkomanii.
11) Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zasad sprzedaży
osobom nieletnim.
12) Szkolenia członków komisji, policjantów, pedagogów, pielęgniarek.
13) Informowanie społeczności lokalnej o możliwościach i sposobach uzyskiwania
fachowej pomocy w zakresie lecznictwa odwykowego.
IV.

Udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków
rodzinom.

i ich

1) Pokrycie kosztów badania przez biegłego osób uzależnionych i ich rodzin.
2) Zwrot kosztów dojazdu na terapię i do szpitala osób uzależnionych, który następuje
na podstawie przedstawionego rozliczenia potwierdzającego odbytą terapie w oparciu
o wartość biletów komunikacji publicznej bez potrzeby ich dołączania.
3) Pokrycie innych kosztów związanych z bezpośrednim leczeniem bądź rehabilitacją.
4) Wspomaganie finansowe i rzeczowe działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
i narkotyków.
5) Inicjowanie interwencji domowych przez funkcjonariuszy Policji w przypadkach
przemocy w rodzinie związanych ze spożywaniem alkoholu.
6) Przeprowadzanie wywiadów przez pracowników GOPS w Baranowie w rodzinach
z problemami alkoholowymi lub narkomanii oraz przemocy w rodzinie ( niebieskie
karty).
7) Współfinansowanie programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania zjawiskom
alkoholizmu, narkomanii i poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci,
młodzieży i osób dorosłych (kampania przeciw pijanym kierowcom).

V. Zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, są
pozyskiwane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wnoszonych corocznie do kasy Gminy przez podmioty prowadzące sprzedaż napojów
alkoholowych.

VI. Podmioty realizujące Program
1)
2)
3)
4)
5)

Wójt Gminy Baranowo,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Placówki oświatowe działające na terenie Gminy,
Policja.

VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
1) Członkom GKRPA przysługuje wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł brutto za udział
w posiedzeniu Komisji.
2) Podstawę do wypłaty wynagrodzeń dla członków Komisji stanowią listy obecności
przedkładane przez Sekretarza GKRPA na koniec każdego miesiąca.
3) Wynagrodzenie będzie wypłacane przelewem na konto, każdego członka komisji
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
4) Członkom komisji przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych
z działalnością komisji na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz
wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski

