
Projekt do pkt 12

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 
zapobiegania narkomanii na rok 2017 wraz z preliminarzem wydatków

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 
2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu  w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.487) i art. 10 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 224 ze zm.)

Rada Gminy Sierakowice  uchwala co następuje :

§ 1. Zatwierdza się  Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 
zapobiegania narkomanii na rok 2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z preliminarzem 
wydatków stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Gminny program profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych izapobiegania narkomanii na rok 2017

wraz z preliminarzem wydatków.

CEL ROGRAMU:

- Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i innych uzależnień na terenie gminy.

- Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych.

- Zmniejszenie indywidualnych zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu.

- Zmniejszenie zagrożeń ekonomicznych wynikających z nadużywania alkoholu.

- Ochrona przed przemocą i ubóstwem w rodzinach.

- Zapobieganie dysfunkcji rodziny spowodowanej uzależnieniami.

- Profilaktyczne oddziaływanie w stosunku dzieci i młodzieży.

- Edukacja dorosłych i grup zawodowych w diagnozowaniu choroby alkoholowej i innych uzależnień

- Obniżenie śmiertelności i ryzyka zachorowań spowodowanych środkami zmieniającymi świadomość.

- Zmniejszenie ilości wypadków śmiertelnych i uszkodzeń ciała spowodowanych pod wpływem alkoholu.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r, 
(Dz.U.Nr.35 poz. 230 z późniejszymi zmianami), w art. 41 stanowi, że „Prowadzenie działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu nalezą do zadań własnych gmin”. Zadania te obejmują:

1. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
oraz udzielenie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej.

W celu realizacji tego zadania Gmina Sierakowice dysponuje następującą ofertą na rok 2016:

1.1. Punkt konsultacyjny, czynny codziennie w godzinach pracy od godz.8.00 do godz.15.30, w piątki 
od  godz. 13.00 do  godz. 21.00. W Punkcie konsultacyjnym zatrudniona jest Maria Karolak w wymiarze 
pełnego etatu. Punkt mieści się w budynku organizacji pozarządowych przy ul. Ks.B.Łosińskiego w 
Sierakowicach. Zadania Punktu obejmują: rozmowę motywującą do podjęcia leczenia, wstępne rozpoznanie 
fazy uzależnienia, rozpoznanie problemów życiowych pacjenta związanych z piciem alkoholu, 
informowanie o metodach leczenia, o ośrodkach i placówkach leczniczo – terapeutycznych. Działaniami 
obejmuje się całą rodzinę osoby uzależnionej, tzw. osoby współuzależnione, polegającymi głównie na 
zdiagnozowaniu stopnia współuzależnienia i udzieleniu informacji o miejscach i formach terapii lub innej 
pomocy. Pracownik Punktu konsultacyjnego ściśle współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Sierakowicach, z Poradniami Odwykowymi w Kartuzach i w Żukowie, z Sądem Rejonowym 
w Kartuzach, z Kuratorami Sądowymi, ze Służbą Zdrowia, z Policją, z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie i innymi instytucjami. Punkt Konsultacyjny dysponuje pomocami wizualnymi, biblioteką fachowej 
literatury i specjalistycznymi czasopismami, które udostępnia się i wypożycza osobom zainteresowanym.

1.2. Zespół asysty rodzinnej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – oferuje mieszkańcom 
gminy usługi następujących specjalistów: psychologa, pedagoga, specjalistę ds. rodziny, specjalistę ds. 
przemocy w rodzinie.

1.3. Osoby uzależnione i współuzależnione, pragnące podjęć terapię ambulatoryjną kieruje się do Poradni 
Odwykowej w Kaszubskim Centrum Medycznym w Kartuzach lub do Ośrodka Terapii i Profilaktyki 
Uzależnień od alkoholu w Żukowie, w Lęborku lub w Kościerzynie.
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1.4. Grupa wsparcia dla osób uzależnionych –  to oferta dla osób po leczeniu odwykowym. Grupa 
spotyka się 1 raz w tygodniu w czwartki w godzinach przedpołudniowych w siedzibie Punktu 
Konsultacyjnego.

1.5. Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych – czynna we wtorki 1 raz w tygodniu w godzinach 
przedpołudniowych w siedzibie Punktu Konsultacyjnego.

1.6. Mityngi grupy AA –dla osób po leczeniu odwykowym, odbywają się raz w tygodniu w każdy piątek 
od godz. 19.00 – do 20.30.

1.7. Konsultacje prawne –bezpłatne udziela raz w miesiącu mecenas Katarzyna Kurkiewicz w siedzibie 
Punktu Konsultacyjnego.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży realizowane w następujących formach:

2.1.W programach dydaktyczno – wychowawczych szkół na terenie gminy uwzględnienie tematyki z 
zakresu profilaktyki antyalkoholowej oraz stosowania innych środków zmieniających świadomość.

2.2.W szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych organizowanie tygodni profilaktyki,  
warsztatów i konkursów zachęcających dzieci i młodzież do zdobywania wiedzy na temat życia bez 
nałogów.

2.3.Zakup programów profilaktycznych pt. Stop przemocy, Postaw na Rodzinę, Odpowiedzialny 
Kierowca, Prawda o alkoholu, Ciąża bez alkoholu, stop dopalaczom i narkotykom. Realizacja tematyki 
antyalkoholowej w szkołach prowadzona przez specjalistów ds. profilaktyki.

2.4.Zakup i udostępnianie pomocy audiowizualnych i fachowej literatury z zakresu uzależnień.

2.5. Współfinansowanie udziału dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w różnych formach 
wypoczynku i spędzania czasu wolnego

2.6.Współpraca z redakcją miesięcznika Wiadomości Sierakowickie – zamieszczanie ogłoszeń, 
informacji oraz publikacja artykułów w  związanych z tematyką uzależnień.

2.7.Zakup programów profilaktycznych dla szkół.

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

3.1.Wspieranie działań profilaktycznych organizacji i instytucji i stowarzyszeń prowadzących takie 
działania

3.2.Pomoc finansowa dla osób podnoszących kwalifikacje w zakresie pomocy i profilaktyki uzależnień.

3.3.Współpraca z placówkami  oświatowymi i innymi placówkami w celu włączenia profilaktyki 
uzależnień  w ich programy .

4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów wynikających z naruszenia przepisów 
dot. reklamy napojów alkoholowych.

4.1.Kontrole punktów sprzedaży alkoholu. Egzekucja obowiązujących  przepisów.

5. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

5.1.Prowadzenie analizy i diagnozy problemów uzależnień na terenie gminy.

5.2.Przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców alkoholu w zakresie respektowania przepisów 
prawnych.

6. Wójt Gminy powierza realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych pełnomocnikowi Marii Karolak.

7. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest na terenie gminy inicjatorem 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz orzeka o zastosowaniu, 
wobec osób uzależnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego.

Id: A33849A9-C106-4F1E-A951-4FE1FC608A35. Projekt Strona 2



8. Zarządzeniem nr 35/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r Wójt Gminy powołał Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie 7 osób: Maria Karola, Donata Neumann, 
Iwona Mielewczyk, Wiesława Płotka, Mirosław Kuczkowski, Tadeusz Szymanowski i ks. Andrzej 
Piernikarczyk. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji, ustalone 
przez Radę Gminy. Lista obecności stanowi potwierdzenie udziału w posiedzeniu Komisji. W związku ze 
zmianą składu Komisji nowi członkowie zobowiązani są do stosownego przeszkolenia.

9. Kontrola realizacji Gminnego Programu.

9.1. Pełnomocnik Wójta Gminy składa sprawozdanie z działalności Wójtowi gminy, Pełnomocnikowi 
Wojewody ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PARPA -  do końca I kwartału za rok 
poprzedni.

9.2. Sporządzenie na koniec każdego roku kalendarzowego “Raportu o stanie zagrożeń i przedsięwzięć 
realizowanych w ramach Gminnego Programu PARPA.

10. Włączenie się GKRPA w pracę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie.

Przeciwdziałanie Narkomanii

1. Profilaktyka I-rzędowa. Cel ogólny: promocja zdrowego stylu życia i opóźnienie wieku inicjacji. 
Adresac i: grupy niskiego ryzyka, dzieci i młodzież nie doświadczające poważnych trudności życiowych.

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem 
środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.

a.prowadzenie działań edukacyjnych (kampanii, konferencji, akcji),

b.zakup, opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji 
zdrowego stylu życia,

c.współpraca z mediami w zakresie upowszechniania wiedzy na temat narkomanii i  stosowania innych 
środków zmieniających świadomość oraz związanych z tym problemów,

3. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych,

a.dofinansowanie szkoleń, kursów i podnoszenie kwalifikacji.

4. Zwiększenie ilości i poprawa jakości programów profilaktycznych w placówkach edukacyjnych
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH
i PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017.

LP REALIZOWANE
ZADANIE RODZAJ WYDATKU

PLANOWANE 
WYDATKI 
OGÓŁEM

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 39.329,00
Wynagrodzenie i pochodne 26.775,00
Materiały i usługi 7.200,001.

PROGRAM 
PRZECIWDZIAŁANIA 
NARKOMANII

Pozostałe wydatki 5.354,00
PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 225.071,00
Wynagrodzenie i pochodne, w tym wynagrodzenie dla 
GKRPA 184.000,00
Zakup materiałów, wyposażenia, energii, akcesoriów 
komputerowych i programów i licencji 22.350,00
Realizacja ogólnopolskich akcji profilaktycznych 5.000,00
Pozostałe usługi 3.719,00
Inne wydatki 6.992,00

2.

PROGRAM 
PRZECIWDZIAŁANIA 
ALKOHOLIZMOWI
I PRZEMOCY W RODZINIE

Podnoszenie kwalifikacji, szkolenia i delegacje 3.010,00

3.
REALIZACJA PROGRAMU 
REINTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ

Udział 3 osób w Centrum Integracji Społecznej w Garczu 
gmina Chmielno
(3 x 600,- = 1.800,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy)

21.600,00

4.

DOTACJA DLA 
ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO                 I 
PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH

Dotacja dla organizacji pożytku publicznego realizację 
złożonych ofert na wykonanie lub powierzenie zadania w 
zakresie profilaktyki.

34.000,00

R A Z E M: 320.000,00
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