UCHWAŁA NR III.36.2019
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.
poz. 994 ze zm. t. j.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 t. j.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Harmonogram wydatków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mściwojów na rok 2019 stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Siczek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.36.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU
NARKOMANII
DLA GMINY MŚCIWOJÓW NA ROK 2019

Mściwojów 2019
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WPROWADZENIE
Priorytetem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2019 jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie
rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do
radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Realizacja działań zawartych w programie ma
charakter długofalowy. Warunkuje to, w dużym stopniu, skuteczność podejmowanych
działań.
W realizacji zadań zawartych w Programie szczególne zastosowanie mają następujące akty
prawne:
1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U.2018r. poz. 2137),
2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030
ze zm.),
3) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. 1492),
4) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.
U. z 2018r. poz. 450 ze zm.),
5) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z
zm.),
6) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r. poz. 1828 z
zm.),
7) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z
późn. zm.),
8) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.),
9) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
10) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.),
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11) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.
zm.),
12) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1390),
13) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1492),
14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492).
Art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi:
„Realizacja zadań́ , o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych stanowiącego cześć́ strategii
rozwiazywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy,
uwzgledniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiazywania problemów
alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest
realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy
społecznej, lub inną jednostkę̨ wskazaną w tym programie. W celu realizacji gminnego
programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać́ pełnomocnika”.

I. CELE PROGRAMU.

II. ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
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Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, które w
Polsce diagnozuje się̨ na podstawie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i
Problemów Zdrowotnych – Rewizja 10 (ICD 10). W procesie diagnozowania uczestniczą̨
lekarze psychiatrzy, specjaliści psychoterapii uzależnień́ i psychologowie z doświadczeniem
klinicznym. Do ostatecznego postawienia rozpoznania uzależnienia od alkoholu uprawniony
jest lekarz.
Podstawową metodą leczenia osoby uzależnionej od alkoholu jest psychoterapia
indywidualna i grupowa. Zalecane jest, aby – poza uczestnictwem w psychoterapii
uzależnienia – osoby uzależnione korzystały również̇ z oferty ruchów samopomocowych;
przede wszystkim, aby systematycznie uczestniczyły w mityngach Wspólnoty Anonimowych
Alkoholików (AA) oraz w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie.
Badania dowodzą̨, że aktywne uczestnictwo w grupach samopomocowych wzmacnia efekty
leczenia uzależnienia.
Działania: Prowadzenie punktu konsultacyjnego–informacyjnego.
Punkty konsultacyjne pełnią ważną̨ rolę w lokalnym systemie pomocy, jednak do ich zadań́
nie należy prowadzenie psychoterapii osób uzależnionych, która jest zbiorem świadczeń́
zdrowotnych, a te udzielane są̨ wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność́ leczniczą.
Zatem punkty konsultacyjne nie są̨ (i nie mogą być!) alternatywą czy konkurencją dla
placówek leczenia uzależnień́ .
Zadania punktu konsultacyjnego:

psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego
oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych,
ownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany
szkodliwego wzoru picia,

podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po
zakończonym leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu),

o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
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emocy domowej,

poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową
pomoc dla rodziny.
W 2018 roku od stycznia do grudnia z pomocy Punktu Konsultacyjnego skorzystało 25
osób. Punkt jest czynny w każdą środę od godziny 09:30-12:30 i prowadzony jest przez –
instruktora terapii uzależnień rekomendowanego przez PARPA – Elżbietę Skrzypczak.
Znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju 02.
1. Utrzymanie współpracy z lekarzami pierwszego kontaktu, placówkami ambulatoryjnymi i
stacjonarnymi lecznictwa odwykowego.
2. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych podnoszących kwalifikacje
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
pracowników GOPS zajmujących się profilaktyką i uzależnieniami.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Działania:
1. Realizacja w szkołach i innych placówkach oświatowych rekomendowanych programów
profilaktycznych, zgodnie z celem operacyjnym nr 2 Narodowego Programu Zdrowia.
Realizacja programów profilaktycznych z elementami zajęć sportowych dla uczniów.
2. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje dla przedstawicieli różnych grup
zawodowych – członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
policjantów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, opiekunów placówek wsparcia dla dzieci i innych osób uczestniczących w
realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.
5. Opracowywanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla
animatorów działań profilaktycznych w społecznościach lokalnych.
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6.

Prowadzenie

działalności

edukacyjno-informacyjnej

poprzez

organizację

zajęć

korekcyjnych dla dzieci oraz świetlicy socjoterapeutycznej.
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Działania:
1. Prowadzenie poradnictwa i rozmów interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Punkcie Konsultacyjnym.
2. Udzielenie pomocy prawnej i psychologicznej rodzinom osób z problemem alkoholowym
oraz ofiarom przemocy.
3. Prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka.
4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Mściwojowie
5. Prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci z rodzin zagrożonych i rodzin
dysfunkcyjnych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
finansowanie corocznych wyjazdów na
warsztaty terapeutyczne dla absolwentów

stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych.

III. WSPÓŁPRACA
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji programu
współpracować będzie z następującymi z podmiotami:
1) Komenda Powiatowa Policji w Jaworze;
2) Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Jaworze,
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3) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;
4) Ośrodek Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy
4) Stowarzyszenie AZYL w Jaworze
5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie;
6) Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie;
7) Sądy Rejonowe w Jaworze.
IV. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest powołana na podstawie
art.41ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Działania:
1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2. Realizacja procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego:

odwykowego.
3. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
4. Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych.
5. Uruchomienie przez członka Gminnej Komisji procedury Niebieskie Karty w przypadku
podejrzenia przemocy w rodzinie (wypełnienie formularza A).
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Za udział w posiedzeniu oraz pracę na rzecz komisji przysługuje wynagrodzenie w
wysokości:
- przewodniczący Komisji – 150 zł brutto
- członkowie Komisji – 140 zł brutto
Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi podpis złożony na liście obecności z
poszczególnych

posiedzeń

komisji

oraz

realizacja

zadań

wyznaczonych

przez

przewodniczącego Komisji. Ustala się możliwość wypłacania członkom Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kosztów podróży za udział w szkoleniach
podnoszących kwalifikacje, w oparciu o obowiązujące przepisy w jednostkach sfery
budżetowej oraz zwrot kosztów podróży za kontrolowanie obiektów przeznaczonych do
wypoczynku letniego i zimowego dzieci oraz ewentualny nocleg, jeśli zajdzie taka
konieczność.
Koordynatorem zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019 jest pełnomocnik– Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mściwojowie
V. MONITOROWANIE STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE
GMINY MŚCIWOJÓW.
Działania:
1. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących problemów alkoholowych,
w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Analiza bazy danych o miejscach i formach pomocy dla osób z problemem alkoholowym
oraz ofiar i sprawców przemocy domowej.
3. Pozyskiwanie danych z Komisariatu Policji dotyczących liczby interwencji domowych,
liczby przestępstw i wykroczeń, danych dotyczących przestępczości nieletnich oraz liczby
wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych.
4. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych w celu pozyskiwania przydatnych danych do diagnozy problemów
alkoholowych w Gminie.
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5. Analiza danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
udzielonych porad i rozmów w ramach realizacji procedury sądowego zobowiązania do
leczenia odwykowego.

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany
będzie w ciągu całego roku kalendarzowego, ze środków finansowanych planowanych w
budżecie Gminy, pozyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
2. Niewykorzystane środki przeznaczone na realizację Programu przesuwa się jako środki
niewygasające na realizację zadań wymagających kontynuacji w roku następnym.

VII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Gminnego Programu oraz działalności
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawione zostanie Radzie
Gminy do dnia 30 marca 2019 roku.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.36.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 25 stycznia 2019 r.
L.p

Zadanie

Wysokość kwoty
przewidywanej
na realizację
zadania

Uwagi o realizacji

Zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
1

Wynagrodzenie członków GKRPA

2.500,00

2

Szkolenia członków GKRPA

3.000,00

3

Wypoczynek letni

18.000,00

półkolonie

18.000,00

Wypoczynek w formie półkolonii w
szkołach na terenie gminy Mściwojów

5

Świetlice socjoterapeutyczne

9.500,00

6

Punkt konsultacyjny

16.000,00

Konsultacje psychologiczno terapeutyczne dla uzależnionych i
ich rodzin

16.000,00

Zwiększenie liczby godzin do 3,5
godzin tygodniowo

8

Terapie dla uzależnionych

1.000,00

Opłaty za wydanie opinii lekarzy
biegłych orzekających w podmiocie
uzależnienia,, opłaty sądowe pobierane
podczas składania wniosków- 40 zł

9

Programy profilaktyczne

2.000,00

Realizacja programów profilaktycznych
rekomendowanych przez PARPA

10 Zajęcia profilaktyczne w szkołach

9.000,00

zajęcia profilaktyczne o tematyce
antynarodowej

11 Wsparcie klubów abstynenckich

1.000,00

Dofinansowanie działalności klubów
abstynenckich

RAZEM

Kontynuacja funkcjonowania świetlicy
w Snowidzy, ( wynagrodzenie
wychowawcy świetlicy, doposażenie
świetlicy, zakup materiałów
plastycznych itp.)

62.300,00

Zadania rozwiązywania problemów z zakresu narkomanii
1

Zakup materiałów i usług

1.000,00

Zakup materiałów profilaktycznych

RAZEM: 1.000,00
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018r. poz. 2137) rada gminy, w tym przypadku Rada
Gminy Mściwojów uchwala corocznie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w którym określa zadania do realizacji w danym
roku, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i
narkomanii. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wykonuje się̨ przez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:
1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje
powstrzymywanie się̨ od spożywania alkoholu;
2) działalność́ wychowawczą i informacyjną;
3) ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych
przeznaczanych do spożycia w kraju;
4) ograniczanie dostępności alkoholu;
5) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;
6) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie;
7) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
8) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej.
Projekt Programu został przyjęty na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w dniu 19 listopada 2018 r. Finansowanie realizacji poszczególnych zadań
wynikających z Programu określa preliminarz wydatków opracowany na rok 2019, zgodne z
budżetem gminy. W związku z powyższym przyjęcie uchwały o Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest zasadne.

Id: 181E3254-4528-480D-8384-D237BCDDEEC8. Podpisany

Strona 1

