Uchwała Nr VIII/61/05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. Z
2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203,
Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457), art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Z 2002 r. Nr
147, poz.1231, Nr 167,poz.1372, z 2003r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz. 1143, z 2004r. Nr 29, poz.257, Nr 99,
poz. 1001, Nr 152, poz.1597, Nr 273, poz. 2703; Dz.U. Z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr
155, poz. 1298, Nr 179, poz.1485) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U. z 2005 r, Nr 179, poz.1485)

Rada Gminy w Chodzieży uchwala co następuje:
§ 1. 1.Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii wraz z preliminarzem wydatków finansowych
na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Na realizację zadań wynikających z „Programu” o którym mowa w ust. 1, przeznacza się
środki finansowe w kwocie 53.550 zł
§ 2.

Odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z w/w. „Programu” czyni się
Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Traci mac Uchwała Nr I/3/05 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia do realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006
roku.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/61/05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 29 grudnia 2005r

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o
przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na samorząd lokalny obowiązek realizacji zadań
zmierzających do ograniczenia spożycia alkoholu oraz minimalizacji jego skutków w środowisku
lokalnym, a także w ramach „Programu” konieczna jest realizacja ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, która nałożyła na gminę obowiązek

przeciwdziałania jej skutkom poprzez

skatalogowaną w ustawie realizację zadań.
Powyższe zadania wynikają z art

4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i w oparciu o nie konstruuje się
zakres działania tworząc gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr VIII/61/05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006

Wstęp
W Polsce żyje około 600-700 tys. osób uzależnionych od alkoholu, które doznają bardzo
poważnych szkód zdrowotnych prowadzących do przedwczesnej śmierci. W placówkach lecznictwa
odwykowego w 1998 roku było zarejestrowanych około 120 tys. Pacjentów, w tym ok 20 % kobiet.
W latach dziewięćdziesiątych pięciokrotnie wzrosła efektywność terapii uzależnień ale na skutek
deficytów kadrowych i lokalowych skuteczne formy leczenia były dostępne zaledwie dla 30%
zarejestrowanych pacjentów. Pierwszy rok reform w służbie zdrowia spowodował na początku 2000
roku dodatkowe ograniczenia dostępności terapii uzależnienia o około 20 – 25 % w porównaniu do
1998 roku.
Około 20 % polskich nastolatków nadużywa alkoholu w sposób przynoszący poważne szkody dla
ich rozwoju fizycznego, psychicznego i moralnego. W ostatnich latach obserwuje się wzrost tych
zagrożeń. Przyczynia się do tego oprócz uniwersalnej atrakcyjności alkoholu dla ludzi, bardzo
dynamiczna promocja i zwiększenie dostępności napojów alkoholowych, zwiększenie
samodzielności konsumpcyjnej młodzieży oraz zaniedbania rodziców i nauczycieli, którzy
rozluźnili kontrolę wychowawczą i lekceważą zagrożenia związane z piciem ich dzieci i
wychowanków. Podstawowym wyzwaniem jest zaangażowanie rodziców i lokalnych społeczności
do współpracy ze szkolnymi programami profilaktycznymi oraz rozwój profilaktyki rodzinnej.
Około 3 do 4 milionów osób żyje w rodzinach, w których z powodu powtarzającej się
nietrzeźwości dochodzi do przemocy, zaniedbań, ubóstwa, demoralizacji oraz innych zjawisk
powodujących stres, współuzależnienie i inne szkody osobiste u członków rodziny. Badania żon
alkoholików ujawniają, że około 70 % z nich doświadcza przemocy.

Główne cele i zadania „Programu”
Cel 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób i ich rodzin
uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dla rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem.
Realizacja tego zadania wymaga zapewnienia każdemu klientowi możliwości bezpłatnego
korzystania z usług placówek odwykowych służby zdrowia oraz innych form pomocy terapeutycznej
polegających na motywacji, diagnozie i terapii uzależnienia.
Cel 2:
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy narkomanii
pomocy psychospołecznej, prawnej i pedagogicznej.
Realizacja tego zadania następuje poprzez stworzenie przez GKRPA miejsca pierwszego kontaktu
dla osób z problemem alkoholowym i narkomanii oraz członków ich rodzin.
Cel 3:
Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osób uzależnionych poddania się
leczeniu odwykowemu.
Realizacja tego zadania

następuje poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych przez

GKRPA w celu zmotywowania osób do podjęcia leczenia odwykowego lub kierowania spraw do
sądu rodzinnego.
Cel 4.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
Realizacja tego zadania odbywa się poprzez współfinansowanie lub finansowanie profilaktycznych
programów szkolnych, finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, pozalekcyjnych zajęć
świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

Cel 5:
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i problemów narkomanii.
Realizacja tego zadania polega na dofinansowywaniu działań instytucji, które powołane zostały do
rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii.
Cel 6:
Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.
Realizacja tego zadania polega na współpracy GKRPA z GOPS oraz placówką leczenia uzależnień
i kuratorską służbą sądową.
Cel 7:
Systematyczne rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej, organizowanie czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży także w okresie wakacji i ferii.
Realizacja tego zadania polega na współorganizowaniu i organizowaniu imprez sportowych dla
dzieci i młodzieży szkolnej oraz na organizowaniu czasu wolnego poprzez finansowanie
działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz udziału
dzieci i młodzieży w przedstawieniach teatralnych i imprezach sportowych.
Cel 8:
Prowadzenie działalności w kierunku promowania wolnego od używek zmieniających
świadomość stylu życia poprzez organizację kampanii, konkursów, wyjazdów.
Realizacja tego zadania polega na odpowiednim doborze zajęć w placówkach opiekuńczowychowawczych , poprzez udział dzieci i młodzieży w zorganizowanych formach spędzania czasu
wolnego a także udział dzieci i młodzieży w oferowanych przez GKRPA imprezach .
Cel 9:
Wdrażanie do szkół nowych programów profilaktycznych obejmujących wszystkie substancje
psychotropowe.

Realizacja tego zadania polega na finansowaniu lub współfinansowaniu szkolnych programów
profilaktycznych
Cel 10:
Utrzymywanie stałego współdziałania GKRPA z Policją, GOPS,Poradnią Uzależnień oraz
Miejskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie świadczenia
usług dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Chodzież.

Główne kierunki „Programu”
1. Przyjęcie zasady, że alkohol jest specyficznym i odmiennym od innych towarem, wymaga więc
specyficznych regulacji prawno-administracyjnych oraz finansowych.
2. Przyznanie priorytetu dla działań i decyzji służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i problemów narkomanii.
3. Zapewnienie systematycznego finansowania programu

Źródła i zasady finansowania
Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe

z budżetu gminy

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Zasady finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik do niniejszego „Programu”
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych
oraz osób wykonujących pracę na zlecenie Komisji.
1. Za udział członków w posiedzeniach GKRPA
10 % minimalnego wynagrodzenia
2. Za pracę powołanych Zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10 % minimalnego wynagrodzenia

3. Za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, u osób w stosunku do których toczy się
postępowanie o leczenie odwykowe przez członka Zespołu Orzekającego lub pracownika
socjalnego GOPS
4 % minimalnego wynagrodzenia
4. Za przeprowadzenie wizji niezbędnych do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych i sporządzenie stosownych dokumentów
4 % minimalnego wynagrodzenia
5. Za prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz sportowych zajęć
pozalekcyjnych
14 zł brutto/godzinę
Podstawą wszystkich wypłat są zawarte umowy zlecenia oraz pisemne sprawozdania z przebiegu
zajęć, wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych wizji i kontroli placówek handlowych oraz
miesięczny godzinowy rozkład zajęć.

Preliminarz wydatków Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 wg planu 53.550 zł przedstawia
załączona tabela wg podziału w paragrafach.

Wydatki w dziale 851 podzielono w rozdziałach 85153 kwota 15.136 zł i 85154 kwota 38.414 zł
proporcjonalnie do występowania skali problemu, tj: alkoholizmu2/3 i narkomanii 1/3.

Zakup materiałów i wyposażenia:

8.000,-

Zakup usług pozostałych:

13.300,-

Umowy zlecenia:

32.115,-

Delegacje:

135,-

Cel

Czas
realiza
cji

Kwota
Zakup
materiałów i
wyposażenia
85154

85153

Zakup usług
pozostałych

85154

85153

Koszty
podróży
służbowych
85154

Umowy zlecenia

85154

85153

Wynagrodze- I-V
nia dla osób
prowadzących
X-XII
zajęcia w
świetlicach
opiekuńczowychowawczych

6.850,-

3.425,-

3.840,-

1.920,-

Wynagrodze- I-V
nia dla osób
prowadzących
X-XII
zajęcia w
świetlicy
wiejskiej

1.667,-

833,-

1.000,-

500,-

Wynagrodze- I-IV
nie dla palacza X-XII

800,-

Szkolne
zajęcia
pozalekcyjne

I-V

3.200,-

1.600,-

X-XII

1.920,-

960,-

I-XII

2.000,-

1.000,-

Wynagrodzenia dla
członków
GKRPA
Za wydanie
opinii w
przedmiocie
uzależnienia
od alkoholu
Za usługi
świadczone
przez izbę
wytrzeźwień

I-XII

3.000,-

I-XII

3.000,-

Zakup opału
do świetlicy w X-XII
Milczu
Zakup
środków
czystości,
artykułów
szkolnych,
gier

600,-

I-V
X-XII

600,-

1.600,-

800,-

Cel

Czas
realiza
cji

Kwota
Zakup
materiałów i
wyposażenia
85154

85153

Zakup usług
pozostałych

85154

85153

Koszty
podróży
służbowych
85154

Umowy zlecenia

85154

85153

edukacyjnych,
finansowanie
imprez w
ramach zajęć
Wycieczka dla
dzieci i
X-XII
młodzieży ze
świetlic
/kino,teatr/
Podwieczorek I-V
w świetlicach X-XII

1.667,-

833,-

2.134,-

1.066,-

1.667,- 833,-

Imprezy i
akcje
profilaktyczne
organizowane
przez GKRPA
i szkoły
-Spartakiada

IV

- Blisko Stolic
Europejskich V
- Kalendarze XII

1.667,- 833,1.067

Delegacje

I-XII

135,-

Razem 85153
Razem 85154

533,-

2.466,5.534,-

2.432,10.868,-

10.238,135,-

21.877,-

