UCHWAŁA NR III/15/2014
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz.
1493 z późn. zm.) Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2015, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/1014
Rady Gminy Szemud
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2015
I.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn.
zm.)
II. Cele Programu
1. Profilaktyczne oddziaływanie wobec dzieci i młodzieży szkolnej:
a) przeciwdziałanie powstawaniu negatywnych następstw używania i nadużywania alkoholu i narkotyków;
b) obniżanie kulturowej i społecznej akceptacji picia alkoholu i używania narkotyków;
c) podwyższenie granicy wieku pierwszego kontaktu z alkoholem i narkotykami;
d) działania na rzecz promowania zdrowego trybu życia.
2. Działania na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych i narkomanii:
a) ograniczanie dostępności do alkoholu i narkotyków, w szczególności w miejscach rozrywki dla młodzieży
szkolnej i akademickiej;
b) interwencje wobec przejawów nadużywania alkoholu i przemocy domowej;
c) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
i narkomanii;
d) udzielanie wsparcia członkom rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym;
3. Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji ds. PiRPA oraz osób prowadzących świetlice
socjoterapeutyczne.
III. Zadania Programu i metody ich realizacji
1. Profilaktyczne oddziaływanie wobec dzieci i młodzieży szkolnej:
a) profilaktyczne i psychoedukacyjne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i decyzji
związanych z piciem alkoholu i używaniem narkotyków, realizowane w formie spektakli autorskich oraz
teatralnych programów kierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
b) socjoteraputyczne oddziaływanie wobec dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, przejawiających
szczególne problemy wychowawcze, realizowane w ramach działalności świetlic środowiskowo –
terapeutycznych, utworzonych przy szkołach podstawowych w Szemudzie, Kielnie, Bojanie, Jeleńskiej Hucie,
Donimierzu, Częstkowie, Łebnie i Łebieńskiej Hucie oraz w świetlicach przy Gimnazjach w Szemudzie
i Kielnie;
c) prowadzenie działalności informacyjnej nt. szkodliwości alkoholizmu i narkomanii w życiu osobistym,
rodzinnym, społecznym i zawodowym poprzez udostępnianie biblioteki popularno – naukowej, mieszczącej się
przy Punkcie Konsultacyjnym w Szemudzie oraz zakup pomocy dydaktycznych, nowych broszur, plakatów
i ulotek;
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d) wspieranie akcji promujących zdrowy i aktywny tryb życia, dofinansowanie wyjazdów na basen dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym oraz organizacja wypoczynku letniego.
2. Działania na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych i narkotykowych:
a) ograniczanie dostępności do alkoholu poprzez:
- realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży określonych w ustawie, a także
określonych uchwałami Rady Gminy Szemud dot. ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych
pow. 4,5% (z wyjątkiem piwa) oraz dotyczących usytuowania punktów sprzedaży i zasad podawania napojów
alkoholowych;
b) kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi dokonywana przez organ wydający zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz przez Gminną Komisję ds. PiRPA, obejmująca:
- sprawdzenie punktu przed wydaniem zezwolenia w zakresie spełniania przez obiekt warunków ustawowych
oraz określonych uchwałami Rady Gminy,
- współpraca z organami Policji w kwestii sprawdzania punktu w zakresie zgodności prowadzonej działalności
z ustawą i warunkami określonymi w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych;
c) interwencje wobec przejawów nadużywania alkoholu i/lub używania narkotyków:
- rozpatrywanie zgłoszeń, dotyczących podjęcia stosownych działań wobec osób nadużywających alkoholu
i/lub używających narkotyków, które zakłócają spokój i bezpieczeństwo rodziny, bądź porządek publiczny,
- podejmowanie postępowania sprawdzającego, pozwalającego ustalić stopień uzależnienia od alkoholu i/lub
od narkotyków – przeprowadzanie w tym celu rozmów i wywiadów środowiskowych,
- motywowanie do dobrowolnego podjęcia leczenia,
- kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego wobec osób, których
nie udało się zmotywować do podjęcia leczenia dobrowolnie,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, którego zadaniem jest udzielanie pomocy i informacji osobom
uzależnionym od alkoholu i/lub od narkotyków i członkom ich rodzin na temat zagrożeń, wynikających
z nadużywania alkoholu i używania narkotyków, sposobów ich unikania oraz możliwości leczenia choroby
alkoholowej czy uzależnienia od narkotyków; uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów, wskazujących na
rozwijanie się procesu uzależnienia oraz umiejętności kontrolowania rozmiarów picia,
- współpraca Gminnej Komisji ds. PiRPA i Pełnomocnika Wójta z funkcjonariuszami Policji, pracownikami
GOPS, służby zdrowia i oświaty w celu zwiększenia skuteczności interwencji wobec przejawów nadużywania
alkoholu i/lub używania narkotyków oraz wynikającej stąd przemocy w rodzinie,
- współpraca z gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
uczestnictwo w jego pracach przedstawiciela/li Komisji,
- współpraca z organizacjami spoza terenu Gminy zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i leczeniem uzależnień;
d) materialne wspieranie członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu i/lub od narkotyków poprzez udzielanie
finansowej pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym, chcących korzystać z terapii lub innej formy
pomocy w specjalistycznych poradniach lub ośrodkach, odległych od miejsca zamieszkania,
e) zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i/lub narkotykowym,
wytypowanych przez GOPS;
f) udzielanie finansowego wsparcia stowarzyszeniom, świadczącym usługi dla mieszkańców gminy Szemud;
g) prowadzenie i wspieranie innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego trybu
życia.
3. Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji ds. PiRPA
- zorganizowanie dalszych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
narkotykowych, a także aspektów prawnych działalności Komisji,
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- przeszkolenie nowych pracowników świetlic socjoterapeutycznych,
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.
IV. Realizacja Programu
1. Za inicjowanie działań określonych w programie odpowiada Gminna Komisja ds. PiRPA oraz Pełnomocnik
Wójta ds. PiRPA.
2. Bezpośrednią koordynację Programu zapewnia Pełnomocnik Wójta.
3. Pełnomocnik Wójta ds. PiRPA składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym oraz
wspólnie z Gminną Komisją ds. PiRPA opracowuje Gminny Program na kolejny rok.
V. Finansowanie Programu
1. Środki na realizację Programu pochodzą wyłącznie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych uzyskanych w 2013 roku. Poza realizacją zadań określonych w Programie wyżej wymienione środki
wydatkowane są na:
- wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta,
- wynagrodzenie członków GKPiRPA za udział w posiedzeniach, których wysokość określa odrębna uchwała
Rady Gminy.
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Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2015
Budżet
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szemudzie
na 2015 rok
L.p
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dział
Funkcjonowanie świetlic (materiały papiernicze i plastyczne, wycieczki, posiłki, zakup sprzętu sportowego itp.)
Płace pracowników świetlic
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy rodzinie (szkolenia, konkursy, nagrody, spektakle teatralne, zakup
książeki materiałów poświęconych tematyce profilaktyki alkoholowej i przemocy w rodzinie, w tym prenumerata
czasopism itp.)
Przeciwdziałanie narkomanii (spektakle teatralne, szkolenia, zakup książek, czasopism i innych materiałów
poświęconych narkomanii)
Dotacje dla stowarzyszeń
Wsparcie dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym zwrot kosztów dojazdów na leczenie w ośrodku
terapeutycznym
Opłaty i inne koszty sądowe
Konsultacje prawne dla klientów Punktu Konsultacyjnego
Płaca Pełnomocnika Wójta
Wynagrodzenia członków Komisji

RAZEM
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Kwota
35.750 zł
65.110 zł
2.500 zł
5.000 zł
25.000 zł
1.500 zł
940 zł
4.000 zł
42.000 zł
3.200 zł
185.000 zł
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