UCHWAŁA NR OG-BR.0007.27.151.2016
RADY GMINY GASZOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gaszowice na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. z 2016 r. , poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.)
NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gaszowice na rok 2017 w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
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Załącznik do Uchwały Nr OG-BR.0007.27.151.2016
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Gaszowice na rok 2017
Rada Gminy Gaszowice świadoma zagrożeń, wynikających z nadużywania napojów alkoholowych
oraz sięgania po środki odurzające i substancje psychotropowe uwzględniając trzeźwość i wolność od nałogów
jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Gminy Gaszowice przyjmuje następujące cele
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017.
CELE PROGRAMU:
I. Zmniejszenie ilości uzależnionych poprzez:
1) podejmowanie działań celem obniżenia konsumpcji alkoholu,
2) wspomaganie bezwzględnego egzekwowania zakazu używania i posiadania, udzielania i wytwarzania
środków odurzających i substancji psychotropowych,
3) promocję zdrowego trybu życia,
4) promowanie postaw abstynenckich w środkach masowego przekazu.
II. Zwiększenie dostępności programów terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz dla członków
ich rodzin.
III. Podejmowanie działań, w szczególności edukacyjnych celem zmniejszenia liczby wypadków oraz szkód
spowodowanych nietrzeźwością i narkomanią w miejscu pracy lub nauki.
IV. Podejmowanie działań celem zmniejszenia poziomu przestępczości dokonywanej pod wpływem
alkoholu oraz środków odurzających i substancji psychotropowych.
V. Szkolenie:
1) członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach
oraz przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
2) uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Gaszowice zróżnicowanych pod względem formy działań
wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych.
VI. Pomaganie rodzinom osób uzależnionych, w szczególności przez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
w tym przez udzielanie ich członkom pomocy psychospołecznej i prawnej, a także przeciwdziałanie izolacji
społecznej osób uzależnionych i ich rodzin oraz działanie zmierzające do aktywnego włączania ich do życia
społeczności gminnej.
VII. Wspieranie działań organizacji społecznych, stowarzyszeń, osób fizycznych, oraz innych podmiotów,
w tym organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii.
VIII. Wspieranie działań, akcji charytatywnych, związanych
i antynarkotykową oraz zwalczeniem alkoholizmu i narkomanii.

z

profilaktyką

antyalkoholową

IX. Podstawowymi celami Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych
z nadużywaniem napojów alkoholowych i narkomanią, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie
występują. Cele te będą osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:
ZADANIA:
Gmina Gaszowice realizuje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, następujące zadania:
I. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych, których zaspakajanie
motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i sięgania po środki odurzające oraz substancje
psychotropowe, a w szczególności:
1) tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb oświatowo-wychowawczych dzieci i młodzieży,
2) promocja imprez w ramach szerokiej akcji profilaktycznej o charakterze oświatowym zwłaszcza
z udziałem dzieci i młodzieży,
3) pomoc w doposażeniu w szczególności bibliotek, miejsc rekreacji rodzinnej, boisk sportowych, świetlic
szkolnych oraz wyposażanie i prowadzenie świetlic profilaktyczno-integracyjnych i środowiskowych.
II. Działalność wychowawczo-informacyjna:
1) wspieranie realizacji programów profilaktycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gaszowice,
informujących o szkodliwości nadużywania alkoholu i sięgania po środki odurzające oraz substancje
psychotropowe, promujących zdrowy styl życia ze szczególnym naciskiem na nabywanie praktycznych
umiejętności psychologicznych,
2) pomoc w tworzeniu przez rodziców z nauczycielami i organizacjami społecznymi akcji profilaktycznych,
3) propagowanie pozytywnych wzorców zachowań przez wspieranie imprez i akcji bezalkoholowych
i promujących wolność od uzależnienia od narkotyków i substancji psychotropowych,
4) organizowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gaszowicach i przedstawicieli różnych grup zawodowych, mających bezpośredni kontakt z osobami
uzależnionymi,
5) edukacja rodziców (opiekunów prawnych), wychowawców i instruktorów sportowych oraz animatorów
kultury w zakresie wspomagania dzieci i młodzieży w utrzymaniu abstynencji.
III. Ograniczenie dostępności alkoholu, poprzez podejmowanie w ramach powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, działań ograniczających spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.
IV. Zapobieganie negatywnym następstwom narkomanii i nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie poprzez:
1) podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach
czynności, zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych, a zwłaszcza:
a) prowadzenie dialogu zachęcającego do podjęcia dobrowolnego leczenia.
b) kierowanie na badania przez zespół biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania placówki do podjęcia leczenia.
c) kierowanie wniosków do właściwego Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu.
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomania,
psychospołecznej, prawnej i socjalnej.

pomocy

3) pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych po odbytym leczeniu odwykowym w znalezieniu zatrudnienia
i skorzystania z pomocy socjalnej.
4) udostępnianie bezpłatnych porad w ramach punktu konsultacyjnego dla rodzin z problemem
alkoholowym, a zwłaszcza ofiarom przemocy w rodzinie, a także osobom uzależnionym od narkotyków i ich
rodzinom.
5) pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.
6) wspieranie prowadzenia świetlic profilaktyczno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych oraz zagrożonych demoralizacją.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gaszowicach:
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach przysługuje
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wynagrodzenie za każdorazowy udział w jej posiedzeniach.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi:
1) dla Przewodniczącego Komisji 25 %,
2) dla pozostałych członków komisji 12 %
najniższego wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008, z późn.zm.) i ustalonego w oparciu
o wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
V. Realizatorem celów i zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gaszowice na rok 2017 jest Urząd Gminy
Gaszowice.
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