
UCHWAŁA Nr XIII65115
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 listopada 2015r.

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

w Gminie Baćkowice na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015r. Poz. 1515), artA1 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U. z 2015r. poz. 1286 ),
art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Oz.U. 2012r., poz. 124
z późno zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

~1
1. Uchwala się:

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w brzmieniu,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwaly.
2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii, określa załącznik nr 3 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 życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2016.



Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII65/15
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 listopada 2015r.

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

w Gminie Baćkowice na 2016r.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii określa, że

prowadzenie działań związanych z profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych

i narkotykowych należy do zadań własnych gminy.

Źródło finansowania tych działań stanowią dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych.

Programy są wyrazem dążenia samorządu lokalnego do stwarzania warunków

sprzyjających zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców gmmy

Baćkowice , właściwemu wychowaniu młodego pokolenia oraz zachowaniu ładu i porządku

publicznego.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Baćkowice został pozytywnie

zaopiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Baćkowicach.
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Załącznik Nr ł do uchwały
Nr X1l!65/15 Rady

Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 listopada 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

Rada Gminy w Baćkowicach zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4' ust. l
ustawy z dnia 26 października I982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. 2015r., poz. 1286) zwanej dalej "ustawą", uznaje za konieczne
podjęcie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
zmierzających do zwiększenia zasobów niezbędnych do pokonywania już istniejących
problemów. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
obejmują następujące zadania:

l. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
uzalcżnionych od alkoholu, poprzez:

rehabilitacyjnej dla osób

l) współpraca z Poradnią Odwykową wapatowie.
2) wspieranie kształcenia w dziedzinie profilaktyki nauczycieli, wychowawców.
3) systematyczne szkolenie członków GKRPA
4) finansowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego- InfornJacyjnego ds. Uzależnień

i Profilaktyki.
5) doposaźenie GKRPA i Gminnego Punktu Konsultacyjnego- Informacyjnego ds.

Uzależnień i Profilaktyki w materiały niezbędne do prowadzenia profilaktyki
uzależnień i współuzależnień oraz interwencji dot. przemocy domowej.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjncj w zakresic
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także na rzccz dożywiania dzieci uczcstniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjotcrapcul)'cznych, poprzez:

I) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych w szkołach
podstawowych i gimnazjum.

2) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla szkół. świetlic. służby zdrowia.
policji, ośrodka pomocy społecznej.

3) wyposażenie biblioteki gminnej w literaturę fachową dot. uzależnienia od alkoholu i
narkotyków.

4) organizowanie. dofinansowanie imprez sportowych. kulturalnych. festynów oraz
innych form rozrywki dla młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy mające wyraźne
odniesienie profilaktyczne.

5) prowadzenie na terenie gminy w szkołach sondaży i ankiet dotyczących problemów
alkoholowych oraz uzależnień.
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6) prowadzenie na lekcjach wychowawczych pogadanek dotyczących problemów
uzależnień.

7) pomoc finansowa w organizowaniu różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży poprzez:
a) doposażenie świetlic środowiskowych i szkolnych prowadzących zajęcia pod

kątem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
b) zaopatrzenie w sprzęt sportowy ognisk młodzieżowych na terenie gminy
c) organizowanie akcji wypoczynkowych dzieci i młodzieży .zimowiska. wycieczki.

biwaki, kolonie i obozy z programem profilaktycznym
d) finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, w szczególności w placówkach

oświatowych
8) wspieranie inicjatyw środowiskowych w zakresie promocji zdrowego trybu życia.
9) Organizowanie różnego rodzaju konkursów plastycznych, poetyckich, teatrzyków

szkolnych.
10) tworzenie warunków do ograniczania dostępności i spożywania alkoholu adresowane

do dzieci. młodzieży i osób dorosłych.

3. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy ałkoholowc, pomocy
psychospolcczncj i prawnej, a w szczcgólności ochrony przed przemocą
wrodzinic, poprzcz:

I) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

2) opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu.

3) dofinansowanie szkoleń i kursów profilaktycznych z zakresu psychoterapii uzależnień
i współuzależnień.

4) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnej wobec przemocy
w rodzinie.

4. Wspom:tganie dzialalności instytucji, stowarzyszcń
rozwiązywaniu problcmów alkoholowych, poprzez:

osób fizycznych, slużącej

młodzieżowych
uwzględnieniem

orgamzacJI
szczególnym

1) współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień

2) wspomaganie działalności stowarzyszeń oraz
promujących zdrowy tryb życia i abstynencję, ze
organizacji harcerskich.

5. Podejmowanic intenvencji w związku z naruszenicm przepIsowokreślonych
w art.13' i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżycicia publicznego, które realizowane będą w szczególności poprzez:

I) zbieranie opinii społecznej w zakresie przestrzegania przez prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych, zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz
sprzedaży ich osobom znajdujących się w stanie nietrzeźwym. osobom do lat 18-tu,
sprzedaży na kredyt i pod zastaw.

2) podejmowanie przez GKRPA we współpracy z Policją działalności kontrolnej
i interwencyjnej w stosunku do przedsiębiorców handlujących napojami
alkoholowymi.
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6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baćkowicach
zwana dałej komisją, realizuje zadania w szczególności w zakresie:

1) przygotowania projektu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholovlych w Gminie Baćkowice

2) inicjowania dzialań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych. stanowiących zadania własne gmin. w oparciu o ustawę o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Gminny Program Protilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.

4) kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu iwskazanie rodzaju zakładu leczniczego.

5) wydawanie opinii dotyczących zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych co do zgodności ich z uchwałami Rady Gminy.

6) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych.

7. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji
Rozwi:}zywania ł)robłemów Ałkoholowych

l) za bieżącą pracę i udział w posiedzeniu komisji Przewodniczącemu i Sekretarzowi
Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120 zł. pozostałym członkom komisji
przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji w wysokości 90 zł.

2) członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach zespołów
konsultacyjnych( przeprowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz
kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych) w wysokości 80 zł.

3) podstawę do naliczenia w/w wynagrodzeń stanowi podpis na liście obecności
prowadzonej przez sekretarza komisji oraz protokoły z przeprowadzonej kontroli.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest realizowany
przez Wójta Gminy Baćkowice przy współudziale organizacji pozarządowych a także
gminnych jednostek organizacyjnych. Policji.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu pochodzą z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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przez placówki interwencyjno
dla członków rodzin z problemem

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XII/65/15 Rady
Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 listopada 20151'.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2016 ROK

Program określa w szczególności zadania gminy wynikające z art. 10 ustawy z dnia
29 lipca 20051'. o przeciwdziałaniu narkomanii (Oz.U. 2012r.,poz.124 z późno zm.), zwanej
dalej .,ustawą". Ustawa nakłada na samorząd lokalny obowiązek uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz finansowania zadań związanych z jego
realizacją. Program opierający się na Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii jest
v.'Yrazem dążenia samorządu lokalnego do stwarzania warunków sprzyjających zachowaniu
zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców gminy Baćkowice. właściwemu
wychowaniu młodego pokolenia oraz zachowaniu ładu i porządku publicznego.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeul)'czncj i rehabilitacyjncj dla osób
uzalcżnionych i osób zagrożonych uzależnicniem w tym w szczególności:

l) 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
psychospolecznej i pnl\vnej w tym w szczególności:

l) 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 używania narkotyków.

3) dofinansowanie programów realizowanych
pomocowe i profilaktyczno - terapeutyczne
narkomanii

3. I'rowadzenie profilakl)'cznej działalności informacyjnej, edukacyjncj oraz
szkoleniowej w zakresic rozwiązywania problcmów narkomanii, w szczególności
dla dzieci i mlodzicży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla
uczniów a takżc działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opickuńczo- wychowawczych w tym w
szczególności:

l) finansowanie programów
oświatowych oraz szkoleń
służących zdrowemu życiu

profilaktycznych realizowanych w
dla nauczycieli i rodziców oraz uczenie

placówkach
umiejętności



2) współudział w działaniach promujących zdrowy i bezpieczny sposób spędzania czasu
bez narkotyków przez dzieci i młodzież (rajdy, wycieczki krajoznawcze, festyny.
biwaki, zabawy bezalkoholowe) - rozwój zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych
w świetlicach oraz placówkach oświatowych

3) informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób
uzależnionych i ich rodzin oraz prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy
o szkodliwości używania narkotyków.

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

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarLądowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii w tym w szczególności:

l) współpraca samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
w realizacji Programu,

2) współpraca z Policją w zakresie organizowania akcji profilaktycznych skierowanych
do młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy na tematy kryminogennych skutków
używania narkotyków,

3) dofinansowanie realizacji programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców,
4) organizowanie szkoleń różnych grup zawodowych w zakresie przeciwdziałania

narkomanii

5. Pomoc społeczna osobom i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i w)'kłuczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego

I) poradnictwo socjalne osób i rodzin z problemem narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowany przez Wójta Gminy
Baćkowice przy współudziale organizacji pozarządowych a także gminnych jednostek
organizacyjnych, Policji.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu pochodzą z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
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Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XIl!65/15 Rady
Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 listopada 20 15r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie

I'rzeciwdzialania Narkomanii w Gminie Baćkowice na 2016r.

Plan: S3,000,00zl w tym:
- 49.000,00 zl- przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 4.000,00 zł - prLeciwdzialanie narkomanii

Lp. Zadanie Planowana kwota
wYdatkowania

1. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
patologią 7.000.00z!

2. Szkolne programy profilaktyczne dla dzieci imlodzieży ze 10.000,00zl
wskazaniem pozytywnych wzorców osobowych

3. OpIaty biegłych w przedmiocie uzależnienia oraz wnioski o 2.200,00z!.
leczenie odwykowe

4. Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego d.s
uzależnień i profilaktyki 2.000,00zł

5. Wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 7.200,00zł

6. Realizacja zadań z zakresu Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii 4.000.00zł

7. Inne zadania z zakresu profilaktyki wynikłe w 201Sr. IS.OOO,OOz!.

8. Szkolenie członków komisji 600,00zł
l

9. Tworzenie warunków do ograniczania dostępności i
l spożywania alkoholu adresowana do dzieci, młodzieży i osób S.OOO,OOzł
dorosłych

Razem: S3.000,00zl
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