
U C H W A Ł A  Nr XXVIII/142/06
Rady Gminy w  Baćkowicach

z dnia  10 marca 2006r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

w gminie Baćkowice na 2006rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.41 ust.2 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2002r.Nr 147 poz.1231 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz.1485) Rada Gminy uchwala , co
następuje:

§ 1
Uchwala się:

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Baćkowice.

§ 3

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.



 Załącznik  Nr 1do uchwały Nr XXVIII/142/06
    Rady Gminy w Baćkowicach

                                  z dnia 10 marca 2006r.
        GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  I ROZWI ĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2006 ROK

Lp . Kierunki działania Formy i sposoby realizacji Realizator

1. Zwiększenie dostęp-
ności pomocy tera-
peutycznej i rehabi-
litacyjnej dla osób
uzaleŜnionych od
alkoholu.

1. Współpraca z Poradnią Odwykową przy Sa-
modzielnym Publicznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
2.Wspieranie kształcenia w dziedzinie profilak-
tyki nauczycieli, wychowawców.
3.Systematyczne szkolenie członków GKRPA

GKRPA
OPS, Policja

2. Prowadzenie profi-
laktycznej działalno-
ści informacyjnej  i
edukacyjnej  w za-
kresie rozwiązywania
problemów alkoho-
lowych i przeciw-
działania narkomanii,
w szczególności dla
dzieci i młodzieŜy, w
tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a takŜe
na rzecz doŜywiania
dzieci uczestniczą-
cych w pozalekcyj-
nych programach
opiekuńczo-
wychowawczych i
socjoterapeutycznych

1.Organizowanie i finansowanie szkolnych pro-
gramów profilaktycznych w szkołach podsta-
wowych i gimnazjum.
2.Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych
dla szkół, świetlic, ośrodka zdrowia, policji
ośrodka pomocy społecznej.
3.WyposaŜenie biblioteki gminnej w literaturę
fachową dot. uzaleŜnienia od alkoholu i narko-
tyków.
4.Organizowanie, dofinansowanie imprez spor-
towych, kulturalnych, dofinansowanie budowy i
modernizacji obiektów sportowych, kultural-
nych, festynów oraz innych form rozrywki dla
młodzieŜy szkolnej i mieszkańców gminy mają-
ce wyraźne odniesienie profilaktyczne.
5.Prowadzenie na terenie gminy w szkołach,
sondaŜy, opinii z zakresu problemów alkoholo-
wych oraz uzaleŜnień.
6.Prowadzenie pogadanek w szkołach podsta-
wowych, gimnazjalnych i liceum, na lekcjach
wychowawczych o tematyce antyalkoholowej,
antynikotynowej i antynarkotykowej.
7.Pomoc finansowa w organizowaniu róŜnych
form spędzania wolnego czasu dla dzieci
- doposaŜenie świetlic środowiskowych i szkol-
nych prowadzonych w szkołach pod kątem za-
gospodarowania czasu wolnego młodzieŜy
- zaopatrzenie w sprzęt sportowy ognisk mło-
dzieŜowych na terenie gminy
- organizowanie akcji wypoczynkowych dzieci
i młodzieŜy
- zimowiska, wycieczki, biwaki
- kolonie i obozy z programem profilaktycznym
Wspieranie inicjatyw środowiskowych w zakre-
sie promocji zdrowego trybu Ŝycia.
8.Organizowanie róŜnego rodzaju konkursów

GKRPA
OPS, Policja,
Dyr. Szkół



plastycznych, poetyckich, teatrzyków szkolnych.

9.Dofinansowanie działalności zespołu tanecz-
nego w Baćkowicach.

3. Udzielenie rodzinom
w których występują
problemy alkoholowe
pomocy psychospo-
łecznej i prawnej, a
w szczególności
ochrony przed prze-
mocą w rodzinie

1.Zwiększenie skuteczności interwencji prawno-
administracyjnej wobec przemocy w rodzinie:
- prowadzenie rozmów z osobami naduŜywają-
cymi alkoholu,
- kierowanie na leczenie wniosków do Sądu
przez GKRPA w stosunku do osób naduŜywają-
cych alkoholu.
2.Zwiększenie dostępności i skuteczności zorga-
nizowanych form pomocy psychologicznej
i społecznej dla członków rodzin alkoholowych:
- finansowanie szkoleń z zakresu rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania
zjawisku przemocy w rodzinie dla róŜnych grup
zawodowych tj.
- pracowników socjalnych
- pracowników słuŜby zdrowia
- pedagogów szkolnych i nauczycieli
3.Udzielanie rodzinom w których występują
problemy alkoholowe pomocy materialnej, na
doŜywianie i  zakup podręczników.

GKRPA

GKRPA, Dyr.
Szkół

UG, SłuŜba
Zdrowia

OPS

4. Wspomaganie dzia-
łalności instytucji,
stowarzyszeń, osób
fizycznych słuŜącej
rozwiązywaniu pro-
blemów alkoholo-
wych

1.Wsparcie materialne dla podmiotów zajmują-
cych się statutowo rozwiązywaniem problemów
alkoholowych:
- finansowanie zadań podejmowanych przez
instytucje, stowarzyszenia i inne związane
z profilaktyką i pracą z grupami ryzyka, prze-
ciwdziałaniu  przemocy w rodzinie i rehabilita-
cję osób uzaleŜnionych,
- dofinansowanie utrzymania Pomieszczeń Osób
Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w
Opatowie.

GKRPA

5. Podejmowanie in-
terwencji w związku
z naruszeniem prze-
pisów określonych w
art.13[1] i 15 ustawy
oraz występowanie
przed sądem w cha-
rakterze oskarŜyciela
publicznego

- przeprowadzenie kampanii informacyjnej
wśród osób prowadzących sprzedaŜ napojów
alkoholowych
- udział członków GKRPA w cyklicznych kon-
trolach punktów sprzedaŜy napojów  alkoholo-
wych

GKRPA

6. Funkcjonowanie
GKRPA

- rozpatrywanie wniosków o skierowanie na
leczenie odwykowe osób uzaleŜnionych od al-
koholu
- uzyskanie opinii biegłych lekarzy o stopniu
uzaleŜnienia od alkoholu
-wynagrodzenie dla członków GKRPA  za
udział   w posiedzeniu komisji  brutto 70zł.
-wynagrodzenie dla sekretarza GKRPA za udział
w posiedzeniu komisji brutto 100zł.

GKRPA



-przewodniczącemu GKRPA przysługuje wyna-
grodzenie  za udział w posiedzeniu komisji
brutto 90zł.
- za udział  w pracach zespołów konsultacyjnych
(przeprowadzanie rozmów z osobami uzaleŜnio-
nymi od alkoholu  oraz  kontrola  punktów
sprzedaŜy  napojów alkoholowych) w wysokości
60 zł brutto za kaŜdorazowy udział w w/w czyn-
nościach

Źródłem finansowania  zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych są środki finansowe budŜetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/142/06
                                              Rady Gminy w Baćkowicach

                                    z dnia 10 marca 2006r.

GMINNY   PROGRAM   PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2006 ROK

Program określa w szczególności zadania gminy wynikające z art. 10 ustawy z dnia 29
lipca 2005r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485), zwanej dalej „ustawą”. Ustawa nakłada na samorząd
lokalny obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz finan-
sowania zadań związanych z jego realizacją.

Program opierający się na Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  jest
wyrazem  dąŜenia samorządu lokalnego do stwarzania warunków sprzyjających  zachowaniu
zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców gminy Baćkowice, właściwemu wychowa-
niu młodego pokolenia oraz zachowaniu ładu i porządku publicznego.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜ-
nionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem w tym w szczególności:
1) nawiązanie współpracy z organizacjami zajmującymi się problematyką narkomanii,
2) współpraca z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

2. Udzielanie rodzinom, w których występują  problemy narkomanii  pomocy psycho-
społecznej i prawnej w tym w szczególności:
1) udzielanie informacji o placówkach leczniczych i innych miejscach, gdzie rodziny

z problemem narkomanii mogą uzyskać pomoc i wsparcie,
2) prowadzenie poradnictwa dla rodzin, w których występują problemy narkomanii

w zakresie przyczyn sięgania po narkotyki oraz ponoszenia szkód zdrowotnych
i społecznych uŜywania narkotyków,

3) dofinansowanie programów realizowanych przez placówki interwencyjno - pomocowe
i profilaktyczno – terapeutyczne dla członków rodzin z problemem narkomanii

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkole-
niowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieŜy, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów
a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych pro-
gramach opiekuńczo- wychowawczych w tym w szczególności:
1) finansowanie programów  profilaktycznych realizowanych w placówkach  oświato-

wych  oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców oraz uczenie umiejętności słuŜących
zdrowemu Ŝyciu

2) współudział w działaniach promujących zdrowy i bezpieczny sposób spędzania  czasu
bez narkotyków przez dzieci i młodzieŜ( rajdy, wycieczki krajoznawcze, festyny, bi-
waki, zabawy bezalkoholowe)  - rozwój zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych
w świetlicach  oraz placówkach oświatowych ( w tym doŜywianie dzieci, biorących
udział  w tychŜe zajęciach)

3) informowanie o dostępności  usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uza-
leŜnionych i ich rodzin oraz prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy
o szkodliwości uŜywania narkotyków

4) udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-
edukacyjnych, zakup materiałów profilaktycznych: broszury, plakaty i ulotki a takŜe
zakup nagród w konkursach i zawodach



4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, słu-
Ŝących rozwiązywaniu problemów narkomanii w tym w szczególności:
1) współpraca samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi

w realizacji Programu,
2) współpraca z Policją w zakresie organizowania akcji profilaktycznych skierowanych

do młodzieŜy  i dorosłych mieszkańców gminy na tematy kryminogennych skutków
uŜywania narkotyków,

3) dofinansowanie realizacji programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieŜy i rodziców,
4) organizowanie szkoleń róŜnych grup zawodowych w zakresie przeciwdziałania nar-

komanii

5. Pomoc społeczna osobom i rodzinom osób uzaleŜnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego
1) poradnictwo socjalne osób i rodzin z problemem narkomanii

Gminny Program  Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowany przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współudziale organizacji pozarządowych a
takŜe gminnych jednostek organizacyjnych.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu pochodzą z opłat za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.


