UCHWAŁA NR XXXIV/271/17
RADY GMINY DYWITY
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Na podstawie art.4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2016r., poz. 487, ze zmianami), i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 783, ze zmianami), oraz w oparciu
o wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami
ryzykownymi, zawarty w rozdziale VI rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz U z 2016r. poz. 1492), Rada Gminy Dywity uchwala
co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

Problemów

Alkoholowych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity
Sabina Robak
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/271/17
Rady Gminy Dywity
z dnia 23 listopada 2017 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2018 r.

WSTĘP

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Dywitach jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach
zadań własnych gminy, w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
narkomanii, przemocy w rodzinie i innych problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych. Zadania Programu są w dużej mierze kontynuacją realizacji z lat ubiegłych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, określa zadania samorządu lokalnego w obszarze
ochrony zdrowia zawarte w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w Krajowym Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Narodowym Programie Zdrowia, oraz Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dywity na lata 2016-2023.
W/w ustawy dają możliwości i duże szanse zapobiegania i minimalizowania skutków
alkoholizmu i narkomanii wśród społeczności lokalnej. W obecnej dobie nie zastanawiamy się, czy
warto pomagać osobom, rodzinom z problemem alkoholowym, narkotykowym czy innym
uzależnieniem, lecz jak to robić szybciej, skuteczniej i efektywniej. Dziś bowiem pomagać to
przede wszystkim zapobiegać, edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne formy spędzania
wolnego czasu, uczyć radzenia sobie z trudną sytuacją, nabywania umiejętności, zmiany
zachowania i funkcjonowania w nowych warunkach.
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CELE I ZADANIA PROGRAMU
Cel strategiczny programu:
Ograniczenie skali występowania problemów związanych ze spożywaniem alkoholu i używaniem
środków uzależniających oraz pojawiających się nowych problemów społecznych bezpośrednio
z nimi związanych, zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów.
ZADANIA PROGRAMOWE
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu, narkotyków.

Zadania

Sposób realizacji

1.

Przeprowadzenie
diagnozy dotyczącej
uzależnień wśród
mieszkańców gminy

2.

Udzielanie wsparcia
dla osób z
problemem
alkoholowym,
narkotykowym

3.

Motywowanie osób
uzależnionych
i współuzależnionyc
h do podjęcia terapii
w placówkach
lecznictwa
odwykowego

- przeprowadzenie
i finansowanie
diagnozy stanu
problemów
uzależnień w gminie
- finansowanie
działalności
terapeuty
udzielającego terapii
dla osób
uzależnionych od
alkoholu
i psychologa
udzielającego
konsultacji dla
uczniów i rodzin
potrzebujących
wsparcia
- opłacanie badań
osób kierowanych do
lekarzy biegłych
w celu wydania
opinii w przedmiocie
uzależnienia od
alkoholu i do Sądu
o wskazanie miejsca
leczenia

Lp.
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Termin
realizacji

Realizatorzy

Wskaźniki

I półrocze

-osoby
uprawnione do
przeprowadzenia
diagnozy

- liczba osób

- działania
ciągłe

- terapeuta
- psycholog

- liczba uczestników
korzystających z terapii,
- liczba konsultacji
motywujących do
podjęcia terapii,
- liczba uczestników
korzystających z terapii

- działania
ciągłe

- GKRPA
- lekarze biegli

-liczba konsultacji
motywujących do
podjęcia leczenia i liczba
osób skierowanych do
zakładów lecznictwa
w celu podjęcia terapii
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II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy uzależnień od alkoholu lub
narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.

Termin
realizacji

Zadania

Sposób realizacji

1.

Prowadzenie Punktu
Terapeutycznego

- udzielanie terapii
dla osób
uzależnionych
i współuzależnionych

- działania
ciągłe

- terapeuta

2.

Udzielanie wsparcia
psychologicznego
dzieciom i rodzinom
w których występują
problemy uzależnień
od alkoholu,
narkotyków i
środków
odurzających, w
Szkołach
Podstawowych z
terenu gminy
Prowadzenie Punktu
Informacyjnego,
udzielanie pomocy
osobom
uzależnionym i
współuzależnionym

- finansowanie
działalności
psychologa
udzielającego
konsultacji dla
uczniów i rodziców
potrzebujących
wsparcia

wrzesieńczerwiec

- psycholog

- udzielanie
informacji osobom
uzależnionym
i współuzależnionym
o działających
przychodniach
terapeutycznych,
telefonach zaufania,
punktach
konsultacyjnych
- zakup materiałów
informacyjnych
(broszury, płyty,
książki)
- współpraca
z Zespołem
Interdyscyplinarnym
w zakresie wdrażania
procedury
„Niebieskiej Karty”

- działania
ciągłe

- GKRPA
- Pełnomocnik Wójta
Gminy

- liczba i rodzaj
podjętych działań
- ilość udzielonych
informacji

- GOPS

- ilość założonych
„Niebieskich Kart”

Lp.

3.
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Realizatorzy

- Zespół
Interdyscyplinarny

Wskaźniki
- liczba osób
korzystających z
terapii,
-liczba udzielonych
porad
- liczba osób
korzystających
z terapii
- liczba udzielonych
porad
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III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej zgodnie z
Narodowym Programem Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych.

Lp.
1.

Zadanie do
zrealizowania
Edukacja
społeczności
lokalnej

Sposób realizacji

- prowadzenie działalności -działania
informacyjnej w lokalnych ciągłe
kampaniach edukacyjnych
związanych z profilaktyką
alkoholową
i narkotykową,
- rozpowszechnianie
materiałów nt. uzależnień,

- realizacja programu
„Szkoła dla Rodziców”

- edukacja kobiet
ciężarnych o szkodliwości
picia alkoholu w czasie
ciąży,

- udział w kampanii stop
przemocy wobec kobiet
„Biała Wstążka”

2

Edukacja dzieci
i młodzieży

Termin
realizacji

- organizowanie,
finansowanie i współfinan
sowanie na terenie szkół
zajęć edukacyjnych w tym
programów
profilaktycznych,
warsztatów, spotkań
z terapeutą od uzależnień
- ogłoszenie konkursu
wśród uczniów szkół
„Zanim będzie za późno”
prezentacja
multimedialna,
- edukacja uczniów
w zakresie używania
środków odurzających
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- działania
ciągłe

- kwiecień

- listopadgrudzień
- działania
ciągłe

Realizatorzy

Wskaźniki

-pełnomocnik
Wójta Gminy,
GKRPA, GOPS,
uczniowie szkół,
sołectwa

- liczba i rodzaj
podjętych działań

- ilość
rozprowadzonych
materiałów

- osoba
uprawniona do
przeprowadzenia
warsztatów
i programu

- liczba programów
i uczestników

- lekarz
ginekolog

- liczba uczestników

- GKRPA,
GOPS, Szkoła
Podstawowa w
Dywitach
- GKRPA
- Pełnomocnik
Wójta gminy
- placówki
oświatowe

- liczba szkół
- liczba uczniów
uczestniczących
w zajęciach.

- liczba
uczestników

- marzec

- uczniowie szkół
- maj

- liczba uczestników

- osoba która
wyszła z nałogu

- uczniowie III
klasy Gimnazjum
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4

5.

Edukacja grup
zawodowych,
pracowników
świetlic
środowiskowyc
h, członków
GKRPA,
Pełnomocnika
Wójta ds.
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
Organizowanie
pozalekcyjnych
zajęć dla dzieci
i młodzieży
z grup ryzyka

- organizowanie,
finansowanie szkoleń,
warsztatów, programów
profilaktycznych, między
innymi „Apteczka
Pierwszej Pomocy
Emocjonalnej”,

- działania
ciągłe

-osoba uprawniona
do
przeprowadzenia
szkoleń

- prowadzenie świetlic
środowiskowych
- finansowanie osób
prowadzących zajęcia,
- dożywianie dzieci
uczestniczących
w zajęciach,
- zakup materiałów
i wyposażenia

działania
ciągłe

- osoby
- liczba świetlic
prowadzące zajęcia prowadzących
w świetlicach

Tworzenie
dodatkowych
form spędzania
wolnego czasu
wśród dzieci
i młodzieży

-dofinansowanie
podmiotów realizujących
zadania związane
z profilaktyką wśród
dzieci i młodzieży,
- organizacja
i dofinansowanie
zimowisk, półkolonii
i wycieczek
- zajęć sportowych

- działania
ciągłe

- Pełnomocnik
Wójta Gminy
- GKRPA,
- GOPS,
- GOK,
- szkoły,
- świetlice wiejskie
i środowiskowe,
- organizacje
pozarządowe,
- kluby sportowe,
- inne jednostki
organizujące czas
wolny

- liczba i rodzaj
przeprowadzonych
szkoleń.
- liczba osób
z poszczególnych
grup, które
uczestniczyły
w szkoleniach

- zajęcia
pozalekcyjne,
- liczba dzieci
uczestniczących w
zajęciach
profilaktycznych
- liczba i rodzaj
dofinansowanych
form spędzania
wolnego czasu
- ilość dzieci
korzystających ze
zorganizowanych
formach wypoczynku

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Lp.
1

Zadanie do
zrealizowania

Sposób realizacji

Termin
realizacji

Wspieranie
inicjatyw
profilaktycznyc
h promujących
trzeźwy
i bezpieczny
sposób
spędzania
wolnego czasu

- organizowanie,
finansowanie lokalnych
imprez o charakterze
trzeźwościowym, zajęć
promujących zdrowy styl
życia poprzez: rajdy
rowerowe, zajęcia
sportowe, festyny, „Dni
Rodziny”

- działania
ciągłe
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Realizatorzy
- Pełnomocnik
Wójta Gminy,
- GKRPA,
- placówki
oświatowokulturalne,
- organizacje
pozarządowe

Wskaźniki
- liczba i rodzaj
podjętych działań
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V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy oraz występowanie przez sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Lp.
1

Zadanie do
zrealizowania

Sposób realizacji

Kontrola punktów
sprzedaży
napojów
alkoholowych

- kontrola placówek
handlowych
w zakresie
przestrzegania zasad
i warunków
korzystania
z zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych.
- kontrola
oświadczeń dot.
sprzedaży napojów
alkoholowych

Termin
realizacji
- działania
ciągłe

Realizatorzy
- GKRPA
- Pełnomocnik
Wójta Gminy

Wskaźniki
- liczba skontrolowanych
punktów sprzedaży
- liczba podjętych
działań interwencyjnych

VI. Ograniczenie dostępności do alkoholu poprzez określenie w uchwałach Rady Gminy zasad
dotyczących określania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
oraz miejsc przeznaczonych do sprzedaży i spożywania alkoholu
1.

Opiniowanie
wniosków o wydanie
zezwolenia na
sprzedaż napojów
alkoholowych o
zgodności lokalizacji
punktu sprzedaży z
uchwałami rady
gminy

- sporządzenie
postanowienia

- działania
ciągłe

- GKRPA

- liczba wydanych
postanowień

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
Źródłem finansowania realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Środki przeznaczone na realizację zadań gminnego programu wydatkowane są na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych jednolity tekst (Dz.U.Nr 164 z 2006r. poz.
1163), oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Przewodniczącemu i członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za posiedzenie w wysokości:
przewodniczący komisji
- 240,00 zł. brutto
członek komisji
- 120,00 zł. brutto
Wynagrodzenie obejmuje realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw działania Narkomanii.
Wynagrodzenie, o którym mowa przysługuje przewodniczącemu i członkom komisji wówczas, gdy
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potwierdzi on swój udział w danej czynności, składając własnoręczny podpis na stosownym
dokumencie /np. liście obecności, protokole z czynności, w której brał swój udział/. Podstawą
wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji są listy obecności zatwierdzone przez
przewodniczącego bądź zastępcę przewodniczącego.
Wypłata wynagrodzenia za posiedzenia następuje 1 raz w miesiącu, na koniec danego miesiąca.
Realizatorem programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Pełnomocnik Wójta Gminy ds rozwiązywania problemów alkoholowych.
GKRPA i PN W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH
WSPÓŁPRACUJE Z:
1. Posterunkiem Policji w Dywitach,
2. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dywitach,
3. Szkołami na terenie gminy.
4. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach.
5. Poradnią Profilaktyki Terapii Uzależnień w Olsztynie.
6. Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego Oddział Odwykowy w Olsztynie.
7. Prokuraturą w Olsztynie
8. Komendą Miejską Policji w Olsztynie
9. Sądami.
10. Kuratorami Społecznymi.
11.Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii
12. Sołectwami.
13. Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym.
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Plan wydatków na 2018r.
Rozdział
Paragraf

Planowane zadania

Rozdział
85153

Narkomania

4300
4170
4110
4120

Zakup usług
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenie społeczne
Fundusz pracy
Razem

Rozdział
85154

Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

4110
4120
4170

4210
4220
4260
4300
4410
4430
4610
4700

Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS
Fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe - płace członków Komisji,
pracowników świetlic środowiskowych, terapeuty,
psychologa, realizacja programów profilaktycznych
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów
biurowych, plastycznych do świetlic, na zimowisko, Dni
Rodziny, festyny,
Zakup środków żywności - dożywianie w świetlicach,
zakup na festyny, zimowiska, półkolonie
Zakup energii, opłata za energię w świetlicy w Sętalu
Usługi niematerialne – opłata dla lekarzy biegłych za
opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługa
gastronomiczna, bilety wstępu, transport, warsztaty, zajęcia
profilaktyczne
Podróże służbowe krajowe – delegacje Komisji
Różne opłaty i składki – opłaty za wnioski do Sądu
Opłaty sądowe – badania biegłych
Szkolenia – członków Komisji, osób zajmujących się
profilaktyką w szkołach i świetlicach środowiskowych.
Razem
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Plan
wydatek

2 950,00
4 500,00
500,00
50,00
8 000,00

3 000,00
100,00
74 000,00

7 000,00
9 800,00
600,00
21 500,00
500,00
2 500,00
3 500,00
5 500,00
128 000,00
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