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UCHWAŁA NR XXII/.../2017
RADY GMINY SIEMIATYCZE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomani na 2018 rok
Na podstawie art.4 1ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz.467), art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r. poz.,124) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/.../2017
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii na 2018 rok.
Rozdział 1.
Diagnoza stanu problemów i zasobów.
1) Gmina Siemiatycze liczy 6163 mieszkańców, w tym 5133 to osoby pełnoletnie. Spożywanie alkoholu, a w
szczególności jego nadużywanie niesie za sobą szereg negatywnych zjawisk w życiu rodzinnym
i społecznym. To realne zagrożenie dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania społecznego jednostki.
2) Działalność profilaktyczna i naprawcza w Gminie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, realizowana jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, przy współpracy:
a) Poradnią Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień w Siemiatyczach;
b) Powiatowej Komendy Policji w Siemiatyczach;
c) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach;
d) Szkół z terenu Gminy;
e) Caritasu, Parafii Rzymsko-Katolickiej i Prawosławnej;
Rozdział 2.
Zadania do realizacji w ramach programu
3) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem.
a) zwiększenie dostępności do profesjonalnego leczenia i rehabilitacji, współpraca w tym zakresie
z właściwymi instytucjami, służbami gminy oraz organizacjami poza gminnymi;
b) współpraca z Poradnią Uzależnień i Współuzależnień w Siemiatyczach, Poradnią Psychologiczną
w Siemiatyczach celem szerszej dostępności usług specjalistów dla osób uzależnionych i ich rodzin;
c) informowanie o możliwości korzystania z istniejących placówek wzajemnej pomocy (mini grup
anonimowych alkoholików);
d) refundowanie zainteresowanym kosztów dojazdów na leczenie lub terapię, a także zakup leków oraz
innej niezbędnej pomocy;
e) współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem i Prokuratura w prowadzeniu procedury
"Niebieska Karta".
4) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
a) zwiększenie dostępności pomocy i tworzenie warunków sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie poprzez:
- zapewnienie ofiarom przemocy prawnej, psychologicznej i poradnictwa specjalistycznego poprzez
stałą współpracę z psychologiem;
- uaktualnianie informacji wskazujących miejsca , w którym można uzyskać pomoc lekarską,
psychologiczną, pedagogiczną, prawną i socjalną;
- wspomaganie działań interwencyjnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zmierzających do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu przez osoby uzależnione od alkoholu
i narkotyków, powodujące rozkład rodziny, demoralizację dzieci, nieszczęśliwe wypadki ,itp;
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- współuczestniczenie w realizacji procedury "niebieskiej Karty" - na wniosek Policji, zgłaszanie na
Policję i do innych służb publicznych spraw dotyczących przemocy;
- zwiększenie skuteczności działań poprzez organizowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pracowników pomocy społecznej, personelu medycznego, nauczycieli;
- prowadzenie działalności edukacyjnej w środowisku dotyczącej zapobieganiu obojętności, znieczulicy
i ignorancji w stosunku do przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem form przemocy:
fizyczna, psychiczna, seksualna i zaniedbanie oraz czynników ryzyka wpływających na przemoc;
- współpraca w zakresie ochrony przed przemocą ze wszystkimi służbami realizującymi to zadanie;
1) prowadzenie
problemów

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i edukacyjnej

w zakresie

rozwiązywania

alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym:
a) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół na terenie gminy, oraz grup
inicjatywnych na wsiach w tym doposażanie w sprzęt sportowy.
b) działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz w zajęciach prowadzonych w świetlicach
wiejskich;
c) organizowanie i finansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w dni wolne od nauki szkolnej w szkołach
i sołectwach np. wyjazd na basen, wycieczki, spektakle, filmy edukacyjne, konkursy, zajęcia
warsztatowe (taneczne, turnieje i zawody sportowe, festyny okolicznościowe, ogniska, wieczornice);
d) współorganizowanie i współfinansowanie kolonii, obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problem
alkoholowym, z rodzin dotkniętych narkomanią i zagrożonych uzależnieniem;
e) prowadzenie zajęć z grupami tanecznymi i zajęć muzycznych w szkołach i świetlicach wiejskich.
f) udział w szkoleniach i konferencjach specjalistów różnych grup zawodowych, w tym także szkolenia
pracowników ośrodka pomocy społecznej i urzędu gminy, na temat przeciwdziałania narkomanii,
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemy w rodzinie.
g) szkolenia i działania edukacyjne dla nauczycieli i rodziców.
h) zajęcia warsztatowe na temat asertywności w szkołach i w środowisku.
i) rozpowszechnianie wiedzy na temat problemów alkoholowych, narkomanii z wykorzystaniem książek,
broszur, plakatów, prasy i innych materiałów poprzez prenumeratę czasopism.
j) prowadzenie podręcznej biblioteczki specjalistycznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
2) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
a) współpraca z podmiotami realizującymi zadania wynikające z ustaw o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zapobieganiu narkomanii na warunkach uzgodnionych miedzy
stronami:
- współpraca z organizacjami poza gminnymi w zakresie organizacji dofinansowania obozów
terapeutycznych dla dzieci i młodzieży i rodzin z problemami uzależnień z terenu gminy;
- współfinansowanie wyjazdów na wakacje - kolonie, obozy dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem
uzależnień, z zajęciami rozwojowo-edukacyjnymi lub profilaktycznymi- organizowane przez
organizacje pozarządowe, inne osoby prawne, stowarzyszenia, szkoły.
- współpraca z organizacjami w zakresie wspomagania imprez rozrywkowych typu festyny, dni
sołectw, zawody sportowe i inne uroczystości powiązane z promocją zdrowego stylu życia.
b) wspieranie imprez sportowych i rozrywkowych organizowanych przez szkoły i młodzież skupioną
wokół świetlic wiejskich w miarę posiadanych środków. Finansowanie działalności świetlic wiejskich
(organizowanie festynów, zawodów, zabaw przy ognisku, wyjazdy na wycieczki krajobrazowe, na
basen).

Id: C662F23B-D52B-4CCE-B94E-B54B3DBE3788. Projekt

Strona 2

3) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
a) ograniczenie dostępności alkoholu:
- nie zwiększanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży, uchwalonych przez radę gminy;
- kierowanie wniosków do sądu i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego;
- przeprowadzenie odpowiednich czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia osób
dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych
oraz zabraniając sprzedaży i podawania osobom w stanie nietrzeźwości, osobom poniżej 18 lat , na
kredyt czy zastaw;
1) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej: a)
udział w organizowaniu centrów integracji społecznej;
Rozdział 3.
Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1) Przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i narkotyków;
2) Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi do podjęcia dobrowolnego leczenia;
3) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kierowanie do biegłego (psychiatry, psycholog) celem
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia.
4) Kompletowanie dokumentacji oraz kierowanie wniosków do sądu celem wydania orzeczenia
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
5) Inicjowanie zadań w ramach Gminnego Programu
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Profilaktyki

i Rozwiązywania

Problemów

Rozdział 4.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1) Członkowie Komisji niebędącymi pracownikami urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy
otrzymują wynagrodzenie w wysokości 150 zł. miesięcznie. Wynagrodzenie przysługuje w miesiącu,
w którym odbywa się posiedzenie komisji.
Rozdział 5.
Budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
1) Budżet komisji na 2018 rok został opracowany na podstawie wniesionych opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wynosi około 40.000 zł.
Środki finansowe zostaną przeznaczone na zadania ujęte w niniejszym programie.
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