
UCHWAŁA NR IV/18/15
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Głowno na rok 2015 r.

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz 
art. 4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, poz. 405; z 2013 r. poz. 1563; z 2014 r.  poz. 
1188 i poz. 822), art. 10 ust. 1 pkt. 1-5, art. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii  (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 124) uchwala się, c o następuje:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Głowno na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na 2015 r. 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/209/14 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na 2014 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Łukasz Łukasik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 4 lutego 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla gminy Głowno

na 2015 r.

I. Podstawy opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356; poz.405; z 2013 poz. 1563; z 2014 r. poz.1188 i poz. 
822) nakładając na gminy obowiązek kształtowania polityki wobec alkoholu oraz podejmowanie 
działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony 
przez Radę Ministrów na lata 2011-2015.

3. Uchwała Nr XL VII/222/10 Rady Gminy Głowno z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głowno.

II. Cele gminnego programu.
1. Wzrost świadomości wśród mieszkańców gminy na temat skutków spożywania alkoholu;

2. Zmiany struktury i kultury picia;

3. Zwiększenie liczby osób, które podejmą i będą kontynuować leczenie uzależnień;

4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów zakazu sprzedaży alkoholu 
nieletnim, nietrzeźwym lub pod zastaw;

III. Zadania główne.
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, 

które aktualnie występują oraz zapewnianie niezbędnej pomocy osobom, których te problemy 
dotyczą.

2. Kontynuacja dotychczasowych wieloletnich działań profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień.

1. Zadania szczegółowe
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu:

- dostępność terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, dzieci i dorosłych 
dzieci alkoholików będących mieszkańcami gminy Głowno poprzez profesjonalną i efektywną 
terapię w zakładach lecznictwa odwykowego,

- wspieranie środowisk świadczących wzajemną pomoc,

- wspieranie i szkolenie nauczycieli, pracowników służby zdrowia, policji, komisji, pracowników 
socjalnych i innych osób realizujących programy profilaktyczne,
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- przyjęcie zgłoszenia o przypadkach występowania nadużywania alkoholuz jednoczesnym 
wystąpienia przemocy w rodzinie,

- wezwanie na rozmowę sprawcy przemocy, pouczenie i poddanie leczeniu odwykowemu,

- współpraca pomiędzy Gminną Komisją a Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 
w Głownie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Niepublicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej, Przychodniami w Głownie, Policją, Sądem Rodzinnym, Parafiami, Prasą lokalną, 
Klubem, „Krokus”, Kuratorami Sądowymi i Prokuraturą w zakresie motywowania i kierowania 
na leczenie odwykowe,

- zakup usług medycznych u lekarza psychiatry i psychologa w celu otrzymania opinii 
o uzależnieniu osób nadużywających napojów alkoholowych, wskazania rodzaju zakładu 
leczniczego; pomoc medyczna członkom rodzin osób uzależnionych.

3. Informowanie społeczności lokalnej o stowarzyszeniach, organizacjach i instytucjach 
zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

4. Wspomaganie działalności w/w instytucji, stowarzyszeń i organizacji oraz osób fizycznych 
służącej rozwiązywaniu tych problemów.

5. Opiniowanie GKRPA w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Kontrola przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi w placówkach handlowych mających na celu ograniczenie dostępności napojów 
alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18- roku życia.

7. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

- dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży, 
wyjazdów do teatru, kina ;

- dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, 
młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla 
nauczycieli i pedagogów;

- pomoc finansowa dla szkół z terenu gminy Głowno w zakresie realizacji szkolnych programów 
profilaktyki.

IV. Źródła finansowania programu.
1. Źródłem finansowania zadań programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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V. Budżet zadaniowy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla GminyGłowno na rok 2015.

Dział Rozdział Grupa Paragraf Wyszczególnienie Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6 7

851 - - - Ochrona zdrowia 22.900 22.900
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 22.900 22.900

480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych 22.900

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3030 Różne wydatki na rzecz osób 
fizycznych 9.000

Wynagrodzenie i pochodne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500

Wydatki na zadania statutowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 5.500
4700 Szkolenie pracowników 4.400

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Głowno w 2015 r.
1. Ustala się wynagrodzenie dla członków komisji za udział w każdym posiedzeniu komisji dla:

- przewodniczącego – 100 zł,

- z-ca przewodniczącego – 100 zł,

- członkowie komisji – 80 zł.

2. Ustalić wysokość wynagrodzenia dla osoby prowadzącej dokumentację i obsługę Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach wypłacane jest na podstawie imiennej listy 
obecności.

4. Wypłata następuje w dniu posiedzenia komisji.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 4 lutego 2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Głowno na 2015 r.

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2011 r. Nr 
117 poz.678; z 2012 r. poz. 124 t.j.).

2. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

I. Cel główny Gminnego programu.
1. Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych 
uzależnieniem;

- udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 
i prawnej;

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, wszczególności dla dzieci i młodzieży 
w szkołach, w tym prowadzenie zajęć sportowo -rekreacyjnych dla uczniów;

- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osóbfizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii;

- udzielenie pomocy społecznej osobom uzależnionym oraz ich rodzinom dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym,

- integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego,

- nawiązanie współpracy z policją, Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 
w Głownie, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną celem prowadzenia spójnych działań 
profilaktycznych przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Głowno.

III. Zadania szczegółowe.
1. Zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki w szczególności przez:

- zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa z zakresu profilaktyki narkomanii;

- zwiększenie efektywności profilaktyki w szkołach ;

- podniesienie wiedzy mieszkańców Gminy na temat środków psychoaktywnych oraz 
przeciwdziałania narkomanii.

2. Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska narkomanii;

- budowanie społecznej akceptacji dla celów i założeń programu.

IV. Sposoby realizacji programu.
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1. Poszerzenie oferty GKRPA o zadania z zakresu narkomanii.

2. Wspieranie poradnictwa udzielającego pomocy z zakresu narkomanii.

3. Opłacanie szkoleń pracowników w zakresie wczesnej interwencji w szkołach.

4. Wspieranie szkół w zakresie budowania i realizacji programów profilaktycznych

5. Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji.

6. Przekazywanie informacji na temat nielegalnego wytwarzania narkotykówi ich dystrybucji 
w celu ich likwidacji

V. Jednostka realizująca program.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy 

Głowno.
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