Elektronicznie podpisany przez:
Jarosław Jakub Chałubiec
dnia 27 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/24/18
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno
na rok 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432 ) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2137 i 2244),art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1030,1490 i 1669 ) Rada Gminy Głowno uchwala, co następuje :
§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Głowno na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na 2019 r.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/215/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na 2018 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2019 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Gminy Głowno
Jarosław Chałubiec
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/18
Rady Gminy Głowno
z dnia 20 grudnia 2018 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2019

Wprowadzenie
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w formie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie
przez Radę Gminy. Celem Programu jest zapobieganie powstaniu nowych problemów
alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują. Alkoholizm jest
chorobą społeczną i jak każda inna choroba wymaga leczenia.
Na przeciwdziałanie problemom wynikających z alkoholizmu, w ramach realizacji Gminnego
Programu przeznaczane będą dochody uzyskiwane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. W 2019 r. planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 18.000,00 zł.
Prawidłowe wydatkowanie środków finansowych koordynowane będzie przez Pełnomocnika
Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. CELE PROGRAMU
Cel ogólny:
Ograniczenie spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek i redukcja związanych
z tym problemów społecznych i zdrowotnych na terenie Gminy Głowno.
Cele szczegółowe:
•zwiększenie
z alkoholizmu;

wiedzy

i świadomości

społecznej

na

temat

zagrożeń

wynikających

•kontrola rynku sprzedaży napojów alkoholowych;
•edukacja społeczna;
•ograniczenie szkód zdrowotno-społecznych wynikających z używania alkoholu;
•tworzenie dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
•eliminowanie czynników destabilizujących życie rodzinne.
2. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA
•profilaktyka uzależnień;
•pomoc psychospołeczna i prawna;
•terapia;
•edukacja;
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•interwencja.
3. ZADANIA DO REALIZACJI
Zadanie 1:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
Sposób realizacji:
1. Kontynuowanie
w Rodzinie.

działalności

Punktu

Konsultacyjnego

ds.

Uzależnień

i Przemocy

•motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia
w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego;
•udzielenie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
podtrzymujące);
•rozpoznanie
zjawiska
przemocy
domowej,
udzielenie
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;

terapii

(np. rozmowy

wsparcia

i informacji

•gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy
i kompetencji poszczególnych służb i instytucji, które powinny być włączone w systemową
pomoc dla rodziny;
•upowszechnianie
alkoholowej;

materiałów

edukacyjnych

i informacyjnych

z zakresu

profilaktyki

•współpraca z policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głownie, pedagogiem
szkolnym w celu diagnozowania problemów całej rodziny i zaplanowania pomocy dla
wszystkich jej członków.
2. Podejmowanie przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do osób, które odmówiły
dobrowolnego leczenia.
•przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu i członkami ich rodzin;
•przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego wpływających z instytucji
oraz od członków rodzin osób nadużywających alkoholu;
•zlecanie przeprowadzenia przez zespół biegłych badania w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu i wskazania formy leczenia osób uzależnionych;
•kierowanie wniosków do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego;
•występowanie w charakterze strony przed sądem w sprawach o leczenie odwykowe.
Zadanie 2:
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Sposób realizacji:
•finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (prowadzenie różnorodnych programów
rozwojowych dla dzieci np. sportowych, rekreacyjnych, muzycznych);
•finansowanie programów pomocy rodzinie, których efektem będzie między innymi
zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców;
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•udział w konferencjach, szkoleniach w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku
i rodzinie z problemem alkoholowym;
•współpraca Komisji z policją, prokuraturą, sądem w celu zwiększenia skuteczności
interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania
rodziny, powodowanych przez nadużywanie alkoholu;
•współpraca Komisji z pedagogiem szkolnym, pomocą społeczną w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie;
•zapewnienie dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętym przemocą ,
możliwości uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjno-korekcyjnych, koloniach, obozach;
•finansowanie zajęć promujących zdrowy styl życia;
•wspieranie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zadanie 3:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
Sposób realizacji:
•wdrażanie programów profilaktycznych i sportowych dla dzieci i młodzieży zapobiegających
używaniu alkoholu;
•prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w społeczności
lokalnej;
•realizowanie warsztatów tematycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców, w placówkach
oświatowych na terenie gminy;
•stosowanie procedury Niebieska Karta w przypadkach przemocy domowej;
•promocja imprez
integracyjnych;

bezalkoholowych

i zdrowego

stylu

życia,

m.in.

kulturalnych,

•podejmowanie działań o charakterze kontrolnym, skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych;
•zakup oraz rozpowszechnianie materiałów edukacyjno–informacyjnych z zakresu profilaktyki
uzależnień.
Zadanie 4
Wspomaganie działalności instytucji,
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

stowarzyszeń

i osób

fizycznych,

służących

Sposób realizacji:
•wspomaganie działań podejmowanych przez instytucje zaangażowane w obszar
rozwiązywania problemów alkoholowych- pomoc w zakresie organizacji imprez rekreacyjnych,
kulturowych, sportowych, krzewiących zdrowy styl życia, integrujących społeczność gminy;
•promocja gminy poprzez wspomaganie stowarzyszeń działających na rzecz zapobiegania
alkoholizmowi, przemocy oraz działających dla potrzeb osób niepełnosprawnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
•budowanie systemu współpracy służb, instytucji, organizacji i osób zaangażowanych
w profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
Zadanie 5
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Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim
lub nietrzeźwym oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Sposób realizacji:
•kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
•informowanie i edukowanie podmiotów korzystających
obowiązujących przy sprzedaży napojów alkoholowych;

z zezwoleń

o zasadach

•podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów
alkoholowych.
4. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU
Jako wskaźnik efektywności programu przyjmuje się liczby:
•osób uczestniczących w programach profilaktycznych;
•zrealizowanych programów profilaktycznych;
•osób korzystających z punktu konsultacyjnego;
•przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
•podjętych interwencji;
•osób, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego;
•skierowanych na badanie przez biegłego i wydanych opinii w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu;
•wniosków skierowanych do sądu o podjęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia
o obowiązku leczenia odwykowego.
5. REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU
•Wójt Gminy Głowno;
•Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
•Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Głowno;
•Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie;
•placówki oświatowe;
•Komisariat Policji w Głownie;
•Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Głownie;
•Klub abstynencki Krokus;
•Sąd Rejonowy w Zgierzu;
•inne podmioty, którym zlecane będą zadania zawarte w Gminnym Programie;
6. BUDŻET I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwościi
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za zezwolenia wydane przez Wójta na
sprzedaż napojów alkoholowych, wykorzystywane będą na realizację gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
Środki na sfinansowanie realizacji programu zostały ustalone w budżecie Gminy Głowno na
2019 r. w dziale 851-Ochrona zdrowia , rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
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Finansowanie gminnego Programu mieścić się będzie w granicach środków ujętych
w budżecie gminy Głowno na 2019 r. i na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Budżet zadaniowy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Głowno na rok 2019
DZIA
Ł
1.

851

ROZDZIA
Ł
2.

GRUP
A
3.

PARAGRA
F
4.

WYSZCZEGÓLNIENI
E
5.

DOCHOD
Y
6.

WYDATK
I
7.

_

_

_

Ochrona zdrowia

18. 000

18.000

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

18.000

18.000

Wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

18.000

85154
480

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3030

Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych

9.000

Wynagrodzenia
bezosobowe

2.500

Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup
usług
pozostałych
Szkolenie pracowników

1.000

Wynagrodzenia i pochodne
4170

Wydatki na zadania statutowe
4210
4300
4700
7. ZASADY WYNAGRADZANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

CZŁONKÓW

KOMISJI

4.000
1.500
ROZWIĄZYWANIA

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głownie
przysługuje wynagrodzenie za udział:
a) w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
b) w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
2. Wynagrodzenie ustala się wysokości:
a) dla przewodniczącego i zastępcy komisji 100,00 zł brutto;
b) dla członka Komisji 80,00 zł brutto
za każdy dzień, w których brali udział w czynnościach wymienionych w pkt 1.
3. Wypłata wynagrodzenia realizowana jest na podstawie listy obecności podpisanej
i potwierdzającej udział w posiedzeniu Komisji. Wypłata następuje po zakończeniu
posiedzenia Komisji. Natomiast w przypadku czynności określonych w pkt 1 lit. b
- na podstawie protokołu z przeprowadzonej kontroli.
4. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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przysługuje tylko jedno wynagrodzenie w danym dniu- niezależnie od liczby
posiedzeń, w których uczestniczył.
5. Osobom będący pracownikami Urzędu Gminy Głowno i jednostek podległych
gminie, wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, przysługuje, jeżeli posiedzenia
odbywają się poza godzinami pracy.
6. Dla osoby wykonującej obsługę techniczno–biurową posiedzeń i prowadzącej dokumentację
Komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 2.400,00 zł brutto na rok 2019 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/18
Rady Gminy Głowno
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
dla gminy Głowno na 2019 r.
Zapobiegając powstawaniu problemom narkotykowym, szczególną uwagę należy zwrócić na
środowisko dzieci i młodzieży. Sięganie po narkotyki często jest efektem zanikania więzi
rodzinnych i społecznych, osłabienia funkcji wychowawczych, dlatego działania podejmowane
w 2019 r. w ramach Gminnego Programu będą ukierunkowane na edukowanie społeczności
lokalnej, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, pomoc w rozwiązywaniu
sytuacji
trudnych
i konfliktowych w rodzinach, kształtowanie prawidłowych postaw osobowościowych dzieci
i młodzieży.
Cele i założenia Programu
Głównym celem programu przeciwdziałania narkomanii jest zapobieganie, ograniczenie
używania narkotyków oraz związanych z tym problemów poprzez:
1. wypracowanie wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych racjonalnych postaw
wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym prze wdrażanie
i realizację programów profilaktycznych.
2. organizowanie dzieciom i młodzieży nowych form spędzania wolnego czasu,
wspieranie imprez kulturowych i sportowych.
3. prowadzenie działalności informacyjnej wśród dzieci i młodzieży.
4. organizowanie pogadanek na temat problematyki uzależnień.
Zadania programu
W ramach profilaktyki realizowane będą działania zmierzające do tworzenia dzieciom
i młodzieży alternatyw w formie działalności twórczej, sportowej, społecznej. Głównym
kierunkiem działań będzie edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń wynikających
z zażywania narkotyków.
Zadania te będą realizowanie poprzez:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
•Prowadzenie rozmów interwencyjno - motywacyjnych z osobami używającymi
narkotyków bądź zagrożonych zjawiskami narkomanii.
•Kierowanie osób uzależnionych na badania specjalistyczne.
•Współpraca z poradniami uzależnień, policją, służbą zdrowia.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej.
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•Organizowanie spotkań dla członków rodzin dotkniętych problemem narkomanii
z psychologiem, terapeutą lub prawnikiem.
•Współpraca z policją.
•Organizowanie spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
•Współpraca ze szkołami w zakresie przekazywania wiedzy na temat profilaktyki
i rozwiązywania problemów z zakresu narkomanii oraz działania substancji narkotycznych.
•Finansowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych .
•Rozpowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia
i profilaktyki uzależnień.
•Angażowanie młodzieży do podejmowania i realizowania działań na rzecz środowiska
młodzieżowego i lokalnego.
•Przeprowadzanie w szkołach kampanii edukacyjnych
związanego z produkcją, przemytem i braniem narkotyków.

w zakresie

niebezpieczeństwa

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
•Współpraca z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych
i prewencyjnych.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Dokonywanie przez pracowników socjalnych rozpoznania sytuacji w rodzinach dotkniętych
problemem używania substancji odurzających, stawianie diagnozy, udzielenie pomocy
rodzinom, w których występuje problem uzależnienia od środków odurzających, sporządzanie
kontraktów socjalnych.
Realizatorzy Programu
•Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Głowno;
•Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie;
•Placówki oświatowe na terenie gminy;
•Policja;
•Służba zdrowia.
Zasady finansowania Programu
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizowany w ramach środków
finansowych pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Głowno.
Z tych środków zostaną sfinansowane programy profilaktyczne o tematyce narkomanii.
Realizowane będą dla młodzieży szkolnej uczącej się na terenie gminy Głowno.
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