Projekt
z dnia 3 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE
z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.
1485 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/181/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2012
roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji uchwala się co następuje :
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 dla gminy Gniew stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gniewie.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 1. 1. Program reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką, rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków na terenie
gminy Gniew.
2. Podstawą prawną działań jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek podejmowania działań
zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych, zmiany struktury ich spożywania, działania na
rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu.
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez możliwe do realizacji zadania, odpowiednie kształtowanie
polityki społecznej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej uwzględniając zadania określone w art.2 ust.1 pkt 1-3
oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu.
3. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii jest uchwalany w oparciu o zadania własne gminy wynikające z cytowanych ustaw i jest dostosowany
do specyfiki problemów alkoholowych i narkomanii w gminie uwzględniając lokalne możliwości.
DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE
§ 2. 1. W dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie na przestrzeni
ostatnich 5 lat zanotowano 199 osób w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych w celu rozpoczęcia
procedury o zobowiązanie do leczenia.
a) szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:
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GKRPA

2008
rok
34

Liczba złożonych wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia
uzależnienia od alkoholu

2009
rok
45

2010
rok
30

2011
rok
51

do
28.11.2012
39

2. W dokumentach Komisariatu Policji w Gniewie na przestrzeni ostatnich 5 lat odnotowano:
Komisariat Policji w Gniewie

2008
rok
267
1 283

Interwencje domowe
Interwencje w związku z zakłócaniem porządku publicznego w miejscach
publicznych - liczba

2009
rok
452
321

2010
rok
420
307

2011
rok
265
221

do
28.11.2012
274
184

3. Badania ankietowe przeprowadzone w miejscowych szkołach przedstawiają, iż dzieci i młodzież sięgają po
alkohol podczas uroczystości rodzinnych i okolicznościowych (np. urodziny), w sytuacjach zachodzących
z rówieśnikami oraz z ciekawości. W związku z takimi okolicznościami wprowadza się realizację programów
profilaktycznych z młodzieżą szkół oraz spotkania edukacyjne z rodzicami podczas organizowanych wywiadówek
szkolnych.
CELE PROGRAMU
§ 3. 1. Promowanie postaw społecznych w kierunku przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów i naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy oraz zmniejszenie
rozmiarów już istniejących.
4. Zmiana postaw i postępowania członków społeczności lokalnej wobec problemów alkoholowych
i narkomani.
5. Zwiększenie świadomości młodzieży i dorosłych w przedmiocie uzależnień.
6. Tworzenie warunków sprzyjających powstrzymywaniu się od spożywania napojów alkoholowych
i narkotyków.
7. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia.
8. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.
9. Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
10. Realizacja ustawy o wychowaniu
o przeciwdziałaniu narkomanii.

w trzeźwości

i przeciwdziałania

alkoholizmowi

oraz

ustawy

11. Monitorowanie i ewaluacja zadań i programów trzeźwościowo-profilaktycznych.
ODBIORCY PROGRAMU
§ 4. 1. W zakresie profilaktyki uzależnień są: dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, osoby dorosłe.
2. W zakresie rozwiązywania problemów uzależnień są: wszystkie osoby uzależnione , współuzależnione
i zagrożone uzależnieniem.
SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU
§ 5. 1. Zwiększenie społecznej świadomości i kształtowanie postaw zdrowotnych.
2. Wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań abstynenckich.
3. Uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu i narkotyków.
4. Wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, jak również pomocy osobom uzależnionym.
ZADANIA PROBLEMOWE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI
§ 6. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
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a) kierowanie osób z problemem alkoholowym na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty
sądowe w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
b) poszukiwanie możliwości podjęcia bezpłatnego leczenia, pomocy terapeutycznej,
i profilaktycznej osobom uzależnionym, współuzależnionym i zagrożonym uzależnieniem,

rehabilitacyjnej

c) zwrot kosztów podróży za wyjazdy w zakresie leczenia uzależnienia i współuzależnienia, pomocy
rehabilitacyjnej i profilaktycznej na podstawie przedłożonych biletów na przejazd środkami komunikacji
publicznej,
d) organizowanie różnych form działalności edukacyjnej dla osób i rodzin z problemami uzależnień,
e) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gniewie oraz osób podejmujących i wykonujących zadania z zakresu problematyki
alkoholowej,
f) integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie działalności trzeźwościowo-profilaktycznej,
zajęć edukacyjnych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję oraz członków ich rodzin.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
a) prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych,
współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy domowej w lokalu M-GOPS w Gniewie obsługiwanego
przez członków GKRPA,
b) organizowanie działalności edukacyjnej – prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań dla osób
uzależnionych , zachęcając ich do abstynencji, do podjęcia leczenia i psychoterapii oraz do podejmowania
nowych konstruktywnych zachowań,
c) finansowanie szkoleń dla osób zatrudnionych do realizacji zadań w zakresie pomagania rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie,
d) organizowanie szkoleń dotyczących współpracy służb i instytucji, zwłaszcza związanych z wdrażaniem
procesów interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie oraz wspieranie zespołu interdyscyplinarnego ,
e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz w szczególnych przypadkach
przemocy udzielanie schronienia w tzw. „Błękitnym Pokoju” mieszczącym się w GOS w Gniewie,
f) organizowanie i dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach oferujących pomoc dla dzieci
z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem oraz pochodzących z rodzin z problemem
alkoholowym dających możliwość spędzania czasu wolnego, odrabiania lekcji rozwijania zainteresowań
i ukierunkowania działań profilaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży:
a) realizacja warsztatów, zajęć, projektów i programów profilaktycznych oraz spektakli teatralnych o charakterze
profilaktycznym,
b) edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień oraz podnoszenia kompetencji
wychowawczych,
c) realizacja programów wspierania rodziny w tym: „Szkoła dla Rodziców” oraz program „Starszy Brat Starsza
Siostra”,
d) interwencje profilaktyczne wobec grup podwyższonego ryzyka w tym prowadzenie zajęć profilaktycznych,
organizowanie grup wsparcia, konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców,
e) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz trzeźwościowych
rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży jako formy pozalekcyjnych zajęć sportowych,
f) organizowanie i dofinansowanie projektów profilaktycznych na działalność pozalekcyjnych zajęć sportowoprofilaktycznych oraz tworzenia kółek zainteresowań twórczych i alternatywnych form spędzania czasu
wolnego,
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g) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień oraz dofinansowanie
wyjazdów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz wprowadzających zajęcia profilaktyczne,
h) organizowanie konkursów, warsztatów, zajęć edukacyjnych z młodzieżą z zakresu profilaktyki zachowań
ryzykownych mających związek z używaniem środków zmieniających świadomość,
i) wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, różnych form kultury fizycznej, pozalekcyjnych
zajęć sportowych związanych z propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia,
j) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, rozprowadzanie ulotek, broszur,
k) organizowanie i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych, udział w kampaniach ogólnopolskich,
l) edukacja sprzedawców zajmujących się sprzedażą alkoholu w placówkach handlowych i gastronomicznych,
ł) szkolenia przyszłych kierowców w tematyce działania alkoholu na organizm człowieka,
m) dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia
zajęć profilaktycznych i programów wspierania rodziny,
n) zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących edukacji profilaktycznej i rozwiązywania
problemów uzależnień.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych:
a) współpraca z organizacjami,
alkoholowych,

instytucjami,

stowarzyszeniami

w zakresie

rozwiązywania

problemów

b) przekazywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
c) wspieranie i dofinansowanie różnych działań podejmowanych wspólnie z podmiotami jak wyżej oraz osobami
fizycznymi prowadzącymi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną,
d) współpraca z Klubem Abstynenta „Podać Rękę” w Gniewie i Parafią św.Mikołaja w Gniewie w celu realizacji
zadań trzeźwościowo- profilaktycznych,
e) wspieranie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwroty kosztów
podróży związane z realizacją programu i szkoleniami.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:
a) podejmowanie działań w związku z niedozwoloną prawnie reklamą lub promocją napojów alkoholowych,
b) informowanie Policji o naruszeniach zakazów z art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
6. Zasady działania i wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(art. 41 ust. 5 ustawy):
a) dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie ustala się
wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:
- dla przewodniczącego Komisji wynagrodzenie w wysokości 320,- złotych /słownie: trzysta dwadzieścia
złotych/,
- dla zastępcy przewodniczącego Komisji - wynagrodzenie w wysokości 270 zł / słownie: dwieście
siedemdziesiąt złotych /,
- dla sekretarza Komisji – wynagrodzenie w wysokości 270,- złotych /słownie: dwieście siedemdziesiąt
złotych/,
- dla członków Komisji – wynagrodzenie w wysokości 220,- złotych /słownie: dwieście dwadzieścia złotych/,
b) wynagrodzenie dla członków Komisji przysługuje za każdy przepracowany miesiąc, jest płatne z dołu
i obejmuje całokształt pracy związanej z wykonywaniem działań i czynności przewidzianych w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
c) członkowie komisji zbierają się dwukrotnie w ciągu miesiąca,
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- jedno spotkanie poświęcone jest odbyciu wspólnego posiedzenia członków komisji a drugie wykonaniu
przewidzianego zadania,
d) dodatkowo pełnią dyżury w punkcie konsultacyjno – informacyjnym mieszczącym się w pomieszczeniach
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, przy ul. Witosa 9,
- obsługa dyżurów w wyżej wymienionym punkcie odbywa się według harmonogramu dyżurów ustalanego na
początku każdego miesiąca,
e) zadania, o których mowa, członkowie wykonują w grupach lub samodzielnie,
f) ustala się potrącenia z tytułu nie uczestniczenia w pracach i posiedzeniach komisji w następującej wysokości:
- 40% z przysługującego wynagrodzenia brutto za nieobecność na posiedzeniu Komisji,
- 40% z przysługującego wynagrodzenia brutto za niewykonanie przewidzianego na dany miesiąc zadania,
- 20% z przysługującego wynagrodzenia brutto za nieobecność na dyżurze w punkcie konsultacyjnoinformacyjnym.
g) członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowych dotyczących szkoleń
oraz wyjazdów związanych z wykonywaniem zadań komisji, według załączonych rachunków i biletów za
przejazd,
h) wypłata wynagrodzeń oraz zwrot kosztów podróży nastąpi ze środków finansowych określonych w planie
finansowym M-GOPS w Gniewie, Dział 851 , Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.
7. Ograniczanie dostępności alkoholu (art. 12 ust. 4 ustawy) poprzez:
a) określanie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania tych placówek
wprowadza się uchwałą Nr XLVII/359/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie :
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży, określenia
zasad usytuowania punktów sprzedaży tych napojów na terenie gminy Gniew,
b) organizowanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwolenia na podstawie upoważnienia wydanego przez organ zezwalający
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
REALIZATOR ZADAŃ PROBLEMOWYCH
§ 7. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 współpracując z jednostkami
organizacyjnymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z terenu miasta i gminy.
WSPÓŁREALIZATORAMI ZADAŃ PROBLEMOWYCH MOGĄ BYĆ W SZCZEGÓLNOŚCI
§ 8. 1. Szkoły z terenu miasta i gminy Gniew,
2. Gminny Ośrodek Sportu w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10.
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie,
4. Komisariat Policji w Gniewie,
5. ZOZ MEDICAL w Gniewie ul Witosa 10,
6. Klub Abstynenta „ Podać rękę „ w Gniewie,
7. Centrum Aktywnych Gniew, ul. Zamkowa 3,
8. Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Ciepłe 26,
9. Parafie rzymskokatolickie,
10. Sołectwa gminy Gniew,
11. Organizacje pozarządowe i jednostki wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie,
12. Uczniowskie kluby sportowe i Klub Sportowy Sobieski Gniew,
13. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie.
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14. Dom Pomocy Społecznej w Gniewie.
RAMOWY PLAN ZADAŃ PROGRAMU
§ 9. 1. Źródłem finansowania programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( art.18²), które są przeznaczone na realizację zadań własnych
gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Lp. Zadania do realizacji
1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.
2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.
3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.
6.
Określanie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji RPA.
7.
Ograniczanie dostępności alkoholu.

ZADANIA PROBLEMOWE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ SPOSÓB
ICH REALIZACJI
§ 10. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem:
a) tworzenie miejsc pierwszego kontaktu, pomoc w podjęciu leczenia i rehabilitacji,
b) organizowanie różnych
profilaktycznej,

form

działalności

edukacyjnej,

prowadzenie

działalności

trzeźwościowo-

c) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób wykonujących te zadania w gminie,
d) reintegracja społeczna osób uzależnionych od narkotyków, motywowanie do zmiany zachowań, ograniczanie
szkód zdrowotnych i społecznych.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej:
a) konsultacje psychologiczne w przedmiocie uzależnień i współuzależnienia,
b) pomoc psychologiczna lub terapeutyczna dla młodzieży z grupy ryzyka i ich rodziców,
c) organizowanie różnych form działalności edukacyjnej dla osób i rodzin z problemami uzależnień.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla uczniów:
a) szkolenia tematyczne dla przedstawicieli instytucji społecznych, policji, nauczycieli w przedmiocie
przeciwdziałania narkomanii,
b) działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna, zapobiegawcza (organizowanie konkursów, spotkań,
spektakli teatralnych, zajęć, warsztatów i programów z młodzieżą w zakresie tematyki profilaktyki
uzależnień),
c) wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów
stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków,
d) wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem oraz ich rodziców,
e) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uwzględniających treści profilaktyczne,
f) dofinansowanie wyjazdów i imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia.
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4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii:
a) współpraca z organizacjami,
narkomanii,

instytucjami,

stowarzyszeniami

w zakresie

rozwiązywania

problemów

b) przekazywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
c) wspieranie i dofinansowanie różnych działań podejmowanych wspólnie z podmiotami i osobami fizycznymi
prowadzącymi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną,
d) współpraca z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w.św.Mikołaja w Gniewie w celu realizacji zadania w zakresie
pomocy psychologicznej i konsultacji w przedmiocie uzależnień.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, a dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym:
a) rozmowy wspierające i edukacja osób i rodzin w problematyce uzależnienia i możliwościach leczenia,
b) pomoc uzależnionym w podjęciu leczenia i pokryciu kosztów dojazdu do placówek specjalistycznych,
c) wspieranie działań readaptacyjnych i pomoc w integrowaniu osób uzależnionych ze środowiskiem lokalnym.
REALIZATOR ZADAŃ PROBLEMOWYCH
§ 11. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 współpracując z Parafią
Rzymsko-Katolicką p.w.św. Mikołaja w Gniewie oraz jednostkami organizacyjnymi, instytucjami,
stowarzyszeniami i innymi podmiotami z terenu miasta i gminy.
RAMOWY PLAN ZADAŃ PROGRAMU
§ 12. Źródłem finansowania programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które są przeznaczone na realizację zadań własnych gminy
o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii.
Lp.
1.
2.
3.

4.
5.

Ustawowe zadanie do realizacji
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, a dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz
integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 41
określa, iż prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Ustawa z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu narkomanii w art.10 określa, iż przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych
gminy. Realizacja wyszczególnionych w niniejszych ustawach zadań jest prowadzona w oparciu o Gminny
Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalany
corocznie
przez
radę
gminy.
Działania z gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych inicjuje Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie, która również podejmuje czynności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego. Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych
określa
rada
gminy
w gminnych
programach.
Potrzeba podjęcia uchwały wynika z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Gminny Program Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest przez radę gminy .
Będzie on realizowany przez M-GOPS w Gniewie. Współrealizatorami programu będą jednostki wskazane
w programie. Przy realizacji programu przewiduje się współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Projekt
będzie konsultowany zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/181/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2012
roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uwagi zostaną zamieszczone
w projekcie
uchwały.
Źródłem finansowania programu są środki z budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, które są przeznaczane na realizację zadań własnych gminy wynikających
z przedmiotowych ustaw. Środki te są wydatkowane z Działu budżetu 851, Rozdziałów 85153 i 85154.
Na rok 2013 zaplanowano dochody z w/w opłat w wysokości 216.000 złotych, które w całości wykorzystywane
będą na realizację przedmiotowego programu.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ................ z dnia .....................
Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2013 .
WPROWADZENIE
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