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       ZAŁACZNIK  
       DO UCHWAŁY NR 57/XV/2015 
       RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 
       Z DNIA 25 LISTOPADA 2015 ROKU. 
 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 realizowany na terenie Gminy Piława Górna 
 
I. ZADANIA GMINY W ZAKRESIE REALIZACJI USTAWY O WYC HOWANIU W 
TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI ORAZ W ZAKRESIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
 

1. Cele programu 
1.1 Cel ogólny 
Celem ogólnym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest poprawa 
stanu zdrowia mieszkańców gminy poprzez propagowanie zdrowego stylu życia bez 
uzależnień, kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz 
tworzenie warunków zewnętrznych do wychowania dla zdrowia; 
1.2 Cele szczegółowe: 
a) podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat problemów związanych 

ze spożywaniem alkoholu i możliwości zapobiegania zjawisku nadużywania alkoholu; 
b) opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych, 

zmniejszenie ilości spożywania alkoholu; 
c) zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganie używaniu środków 

psychoaktywnych – narkotyków; 
d) zachęcanie społeczności lokalnej do zdrowego stylu życia poprzez organizowanie 

różnych form aktywnego  spędzania czasu wolnego; 
e) rozwiązywanie problemów alkoholowych związanych z nadużywaniem alkoholu, 

poprzez podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego. 

 
2. Zadania podstawowe programu Gmina realizuje w oparciu o ustawę z dnia                    

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  (tekst jednolity Dz. U. 2015  poz. 1286) i ustawę z dnia 29 lipca 2005 
r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z  2012 r. poz. 124 z późn. zm.), a także       
w oparciu o Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych i Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

 
3. Finansowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –  

przewidywana wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 wynosi 98.000,00 zł 
– po przyjęciu w/w środków finansowych uchwałą budżetową na 2016 rok 
Finansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - przewidywana 
wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 wynosi 6.000,00 zł -  po przyjęciu w/w 
środków finansowych uchwałą budżetową na 2016 rok 

4. Oczekiwane efekty realizacji programu: 
a) podnoszenie poziomu wiedzy o zdrowiu i jego czynnikach powodujących zagrożenie, 
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b) wykreowanie postaw promujących zdrowy styl życia i świadomych zachowań 
prozdrowotnych, poprawa jakości życia we wszystkich okresach rozwoju; 

c) zmniejszenie zachorowań i powikłań chorobowych związanych z uzależnieniami. 
 
II. PRZEDSIĘWZI ĘCIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
 

1. Organizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu                
i narkotyków i ich rodzin.  Zadanie to będzie realizowane poprzez: 

a) podtrzymanie grupy samopomocowej dla osób wsółuzależnionych; 
b) sporządzanie wniosków do sądu w sprawie wydania orzeczenia o obowiązku poddania 

się leczeniu; 
c) kontynuacja działań punktu konsultacyjnego terapii uzależnień od środków 

psychoaktywnych i punktu terapii przeciwalkoholowej, 
d) kontynuacja terapii uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych. 
 

2. Pomoc psychologiczna i prawna dla osób uzależnionych i ich rodzin,  
w których występują problemy alkoholowe i narkomanii: 

 Zadanie to będzie realizowane poprzez: 
a) działalność informacyjną prowadzoną przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, 

stronie www, informacji niezbędnych do szukania pomocy (adresy, nr telefonów 
placówek świadczących usługi terapeutyczne); 

b) budowanie lokalnej koalicji osób, służb i organizacji (współpraca z  zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie, policją, OPS, Kościołem, kuratorami 
sądowymi), 

c) udzielanie indywidualnych porad psychologicznych dla uczniów  szkół i dla rodziców. 
 

3. Profilaktyka środowiskowa i działalność edukacyjna w szkołach. Zadanie to 
będzie realizowane poprzez: 

a) prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich 
rodzin, włączanie w system szkoleń sektorowych, środowisk stykających się  
z problemami alkoholowymi (pracownicy służb zdrowia, pracownicy ośrodka pomocy 
społecznej, nauczyciele i rodzice, funkcjonariusze policji, właściciele sklepów  
z zezwolnieniami na sprzedaż napojów alkoholowych); 

b) organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia i zmianę obyczajów (imprezy 
plenerowe, konkursy o tematyce prozdrowotnej adresowane do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum, organizację imprez profilaktycznych wzbogaconych 
elementami sportu masowego) 

 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służących rozwiązaniu problemów alkoholowych i narkomanii: 
a) wsparcie placówek oświatowych w przedsięwzięciach profilaktycznych 

realizowanych przez dzieci i młodzież 
b) przystosowanie obiektów służących do realizacji zadań socjoterapeutycznych, w tym 

organizacja imprez propagujących alternatywne spędzanie wolnego czasu, 
c) wspieranie wszelkich inicjatyw mieszkańców gminy zmierzających do ograniczania 

spożywania alkoholu oraz nie używania narkotyków. 
d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

walki z patologiami społecznymi 
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e) organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem programów 
profilaktycznych i zapobieganiem czasu wolnego. 

 
III. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY, ZADANIA I WSPÓŁ PRACA W 
ZAKRESIE ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 
PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII. 
 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii działa w zakresie zadań wynikających z ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 
Zadania : 

a) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, 

b) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 
pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy,  

c) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż  
lub podawanie napojów alkoholowych, 

 
2. Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 Zadaniem OPS w zakresie objętym programem jest: 
a) prowadzenie indywidualnych rozmów z osobami i rodzinami osób uzależnionych 

przez pracowników socjalnych, 
b) kierowanie osób nadużywających alkoholu do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Poradni  Leczenia 
Odwykowego, Punktu terapii alkoholowej i narkotykowej, 

c) udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom z problemami uzależnień. 
 
3. Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
W gminie dla ofiar przemocy realizuje się Program Przeciwdziałania Przemocy   
w Rodzinie. 
Zadania: 
a) edukacja społeczności lokalnej 
b) pomoc i monitoring rodzin, w których występuje przemoc, 
c) badanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez ankiety 

przeprowadzone w szkołach 
d) poszerzanie wiedzy na temat przemocy w rodzinie przez członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 
 
4. Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
Zadaniem Dyrekcji placówek oświatowych jest; 
a) realizacja z dziećmi spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym, współpraca 

w tym zakresie z Pełnomocnikiem ds. uzależnień, 
b) realizacja z młodzieżą programów profilaktycznych, edukacyjnych współpraca w tym 

zakresie z Pełnomocnikiem ds. uzależnień, 
c) współpraca z OPS w zakresie pomocy dzieciom z rodzin osób uzależnionych. 
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IV. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 
ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII: 
 
1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii za pracę w Komisji otrzymują zryczałtowane 
miesięczne wynagrodzenie – zgodnie z planem finansowym sporządzonym po 
przyjęciu uchwały budżetowej na 2016 rok 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia każdego następnego 
miesiąca. 

3. Podstawą do wypłaty jest udokumentowana – protokołem i listą obecności – 
obecność na posiedzeniu Komisji. 

4. Zryczałtowane wynagrodzenie nie przysługuje, gdy członek Komisji nie uczestniczy 
w danym miesiącu w żadnym z posiedzeń Komisji. 

 
 
 

 


