UCHWAŁA NR XXXI/189/2010
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 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 późniejszymi zmianami), i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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Załącznik do uchwały
Nr XXXI/189/2010
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 28 stycznia 2010 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY ŁOPUSZNO NA ROK 2010
Wprowadzenie
Podstawą prawną w Polsce do działań wobec alkoholu jest ustawa z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowy Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 – 2010. Ustawa jest aktem
prawnym stanowiącym jasno, Ŝe prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych naleŜy do zadań własnych gminy. Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez realizację określonych w nim celów wychodzi naprzeciw najbardziej istotnym problemom społeczności
lokalnej w obszarze profilaktyki uzaleŜnień. Celem programu jest minimalizacja szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z naduŜywania alkoholu i narkotyków. Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniem własnym gminy, które będą realizowane w 2010 roku. Wszelkie działania w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom mają nie tylko umocowanie ustawowe, ale przede wszystkim stanowią świadome działanie samorządu na rzecz dobra społeczności lokalnej.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w treści Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii występują poniŜsze skróty, naleŜy przez to rozumieć:
1. Gminny Program – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
2. Wójt

- Wójt Gminy Łopuszno

3. Gmina

- Gmina Łopuszno

4. GKRPA

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5. GOPS

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
§2

1. Cel główny realizacji Gminnego Programu to zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz
zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z juŜ istniejącymi problemami.
2. Celami strategicznymi Gminnego Programu są :
1) ograniczenie dostępności alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich,
2) ograniczenie zaburzeń Ŝycia rodzinnego i społecznego spowodowanych uŜywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi Ŝycie rodzinne i społeczne,
3) wyjście z nałogu osób uzaleŜnionych.
§3
Realizatorami Gminnego Programu są:
1) GKRPA
2) GOPS
3) Policja
4) Szkoły
5) Parafie
6) Inne podmioty, którym będą zalecane bądź powierzane zadania Gminnego Programu.

Rozdział 2
Zadania Gminnego Programu
§4
Ustala się następujące zadania Programu:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieŜy,
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącym rozwiązywaniu problemów uzaleŜnień,
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 1
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Rozdział 3
Źródła i zasady finansowania Programu.

§5
Gmina finansuje zadania przyjęte w Gminnym Programie, zgodnie z planem realizacji zadań,
określonych w rozdziale piątym Gminnego Programu.

§6
O finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych mogą ubiegać się placówki oświatowe, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do realizacji tego typu zadań.
§7
Szkolenia
1. Dofinansowanie szkoleń osób nie będących pracownikami Urzędu Gminy odbywać się
będzie poprzez przekazanie środków bezpośrednio do jednostki szkolącej.
2. Podstawową decyzją o finansowaniu szkolenia jest informacja o merytorycznej zawartości
programu szkolenia i występujące w Gminie faktyczne potrzeby szkoleniowe w tym zakresie.

§ 8.
Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć:
1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych przez nauczycieli i pedagogów szkolnych odbywać
będzie się na podstawie umowy zlecenie zawartej pomiędzy Gminą, a osobą realizującą
program, w oparciu o złoŜony przez placówkę oświatową wniosek, którego integralną częścią jest przedmiotowy program.
2. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest wykonanie przedmiotowego zadania, przedłoŜenia kompletu dokumentów i przedstawienie rachunku potwierdzonego przez dyrektora
placówki oświatowej odnośnie realizacji programu.

3. Inne podmioty, którym zleca się wykonanie zadań w zakresie realizacji gminnych programów otrzymują wynagrodzenie po przedłoŜeniu rachunku po wykonaniu zadania wraz
z kompletem dokumentów określonych w umowie.
Rozdział 4
Zasady wynagrodzenia członków GKRPA
§9
1. Członkom GKRPA przysługuje wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto za jedno posiedzenie Komisji.
2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie imiennej listy obecności członków na posiedzeniu w terminie 3 dni od daty posiedzenia.
3. Posiedzenia Komisji odbywać się będą po godzinach pracy Urzędu Gminy w Łopusznie.

Rozdział 5

PLAN
realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.
L.p. Zadania do
realizacji

1
1.

Zadania szczegółowe

2

3

Zwiększenie
dostępności
pomocy terapeutycznej dla osób
uzaleŜnionych i
ich rodzin

1. Dofinansowanie programów profilaktycznych prowadzonych w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach.

Plan
wydatków

Termin
realizacji

Odpowiedzialni za
realizację

4
6.000 zł

5
cały
rok

6
GKRPA
Wójt Gminy

2. Wynagrodzenie dla biegłych lekarzy psychiatrów
za wydanie opinii w przedmiocie uzaleŜnienia oraz
opłaty za wpis sądowy.

4.000 zł

3.Finansowanie działalności
Punktu Konsultacyjnego
− umowa zlecenie psychiatra lub
psycholog.

10.000 zł

4. Prenumerata i zakup wydawnictw o tematyce uzaleŜnień.

2.000 zł

Wykonanie

7

2.

3.

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej i
edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii
wśród dzieci i
młodzieŜy.

Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej
i prawnej,
a w szczególności przed przemocą w rodzinie.

1. Finansowanie prowadzonych na terenie szkół programów profilaktycznych
dla dzieci i młodzieŜy.
2. Udział dzieci z młodzieŜy
w kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” oraz w
festynach i konkursach profilaktycznych.
3. Dofinansowanie działalności organizacji młodzieŜowych promujących spędzanie czasu bez alkoholu i
narkotyków.

1. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej przy parafii w Łopusznie.
2. Dofinansowanie działalności świetlic wiejskich
w Lasocinie, Snochowicach,
Piotrowcu, Czałczynie.
3. Pomoc finansowa lub
rzeczowa dla rodzin z problemami uzaleŜnień:
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieŜy,
- zakup wyprawek szkolnych,
- zakup paczek okolicznościowych dla rodzin patologicznych i dzieci z
rodzin z problemami alkoholizmu
- pomoc w naturze: zakup
ubrania i opału na zimę.
4. Tworzenie zespołów
interdyscyplinarnych ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

8.000 zł

Cały
rok

GKRPA
Wójt Gminy
Dyrektorzy
szkół
Nauczyciele

Cały
rok

GKRPA
Wójt Gminy
GOPS

7.500 zł

14.000 zł

20.000 zł

20.000 zł

25.000 zł

4.000 zł
8.000 zł

3.000 zł

4.

5.

Wspomaganie
działalności
instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych
słuŜącym rozwiązaniem problemów uzaleŜnień

1. Współpraca z policją
w celu zwiększenia liczby
kontroli kierowców pod
względem trzeźwości - teren gminy
- zakup alcosensora.

Działalność
G.K.R.P.A.
w Łopusznie
- sprawy organizacyjne

1. Wynagrodzenia i pochodne dla członków
GKRPA.

2. Zorganizowanie szkoleń,
konferencji narad dla róŜnych grup zawodowych
pracujących w systemie
pomocy dzieciom i młodzieŜy, rodzinom i osobom
a problemem alkoholowym
a takŜe w systemie przeciwdziałania przemocy.

2. Podnoszenie kwalifikacji
wszystkich członków
GKRPA – udział w szkoleniach, naradach - delegacje.

3. Koszty posiedzeń – zakup niezbędnych materiałów i produktów.

10.000 zł

Cały
rok

GKRPA
Wójt Gminy

Cały
rok

Przewodni cząca
GKRPA

3.000 zł

17.635 zł

4.000 zł

600 zł

4. Kontrola punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych – teren gminy.

Razem: 166.735, -zł
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