Elektronicznie podpisany przez:
Jarosław Jakub Chałubiec
dnia 14 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/166/20
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno
na 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 ) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 1818,
z 2020r. poz.1492), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), uchwala się co, następuje:
§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na rok 2021 zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/127/19 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na 2020 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2021 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Gminy Głowno
Jarosław Chałubiec

Id: 22A611AE-F614-42C4-8668-4F9FD3616C94. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/166/20
Rady Gminy Głowno
z dnia 11 grudnia 2020 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2021r.
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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 poprzez działalność
profilaktyczną, wychowawczo-informacyjną, zapobieganie negatywnym następstwom
nadużywania alkoholu, usuwanie oraz przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzinie.
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 2021r. planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 18.000,00 zł.
Prawidłowe wydatkowanie środków finansowych koordynowane będzie przez Pełnomocnika
Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
1. DIAGNOZA SYTUACJI W ZAKRESIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA
TERENIE GMINY GŁOWNO
Diagnoza powstała w oparciu o dane na temat dystrybucji alkoholu:
Liczba wydanych zezwoleń z podziałem na sprzedaży i asortyment napojów alkoholowych
w latach 2017-2019.
2017

2018

2019

6
7
5
0
18

6
7
5
2
20

6
6
6
0
18

Detal
A-do 4,5% zaw. alkoholu oraz na piwo
B- powyżej 4,5 % do 18% zaw. alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
C- powyżej 18% zawartości alkoholu
Jednorazowe
RAZEM
Opracowanie własne w oparciu o dane z Urzędu Gminy
A. punkty posiadające zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
B. punkty posiadające zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
( z wyjątkiem piwa),
C. punkty posiadające zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu.
Liczba punktów sprzedaży z podziałem na formę oraz asortyment napojów alkoholowych
w latach 2017-2019.
Liczba punktów sprzedaży ogółem
A-do 4,5 % zaw. alkoholu oraz piwa
B-pow. 4,5% do 18% zaw. alkoholu
(z wyjątkiem piwa)
C-pow. 18% zawartości alkoholu
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Ogólna liczba mieszkańców powyżej 18 roku życia zameldowanych na pobyt stały na terenie
gminy Głowno wynosi 3923 (stan na 30 październik 2020 r.), liczba wszystkich punktów
sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 6, tak więc liczba dorosłych mieszkańców
przypadających na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 653.
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W dniu 14 listopada 2018 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Głowno Nr LI/261/18
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
gminy Głowno.
2. ZASOBY INSTYTUCJONALNE GMINY GŁOWNO
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Głowno:
a) pełni funkcję doradczą i opiniującą przy opracowaniu i realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno,
b) opiniuje wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w zakresie zgodności zasad lokalizacji i ilości punktów sprzedaży alkoholu zgodnie z uchwałami
Rady,
c) podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. Placówki oświatowe tj. szkoły:
a) prowadzą działalność profilaktyczną, edukacyjną informacyjną dla dzieci, młodzieży, nauczycieli
i rodziców.
3. Placówki odwykowe :
a) Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Głownie,
b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu – Dzienny Oddział
Leczenia Uzależnień.
4. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie dla mieszkańców Gminy
Głowno – udziela pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy
z nadużywaniem środków psychoaktywnych pomocy psychospołecznej, a także ochrony przed
przemocą.
5. Komisariat Policji w Głownie .
6. Sąd Rejonowy w Zgierzu - Wydział Rodzinny i Nieletnich – orzeka o obowiązku poddania
się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
7. Stowarzyszenie Abstynenckie „KROKUS” w Głownie .
3. BENEFICJENCI PROGRAMU
Beneficjentami programu są mieszkańcy gminy Głowno. Działania programu będą
w szczególności prowadzone na rzecz:
1) dzieci i młodzieży, w tym m.in. z grupy podwyższonego ryzyka ze środowisk zagrożonych
z powodu dysfunkcji lub sytuacji społeczno - psychologicznej, a także ich rodziców,
2) rodzin z problemem alkoholowym,
3) osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
4) osób zajmujących się zapobieganiem występowaniu problemów alkoholowych i pomocą
osobom i rodzinom z problemem alkoholowym, m.in. pedagogów, psychologów, kuratorów
zawodowych, pracowników socjalnych, terapeutów, policjantów, nauczycieli,
5) instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
4. CELE PROGRAMU
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1) Cel główny:
Ograniczenie spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek i redukcja
związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych poprzez podnoszenie wiedzy
i świadomości wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Głowno. Podejmowanie
działań zmierzających do zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych oraz
prowadzenie działań profilaktycznych oraz terapeutycznych.
2) Cele szczegółowe:
᠆ wspomaganie instytucji i organizacji działających na rzecz rodziny dotkniętej lub zagrożonej
problemem alkoholowym w pełnieniu jej ról opiekuńczo – wychowawczych i społecznych,
᠆ kontynuacja i rozwój usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, substancji
psychoaktywnych i członków ich rodzin,
᠆ profilaktyka uzależnień,
᠆ badanie i monitorowanie problemów związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych
oraz wzmacnianie systemu informacji w tym zakresie.
5. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.
Sposób realizacji:
᠆ kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie,
᠆ 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
uzależnień,

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,
᠆ 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, substancji psychoaktywnych
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,
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᠆ występowanie w charakterze strony przed sądem w sprawach o leczenie odwykowe.
Podejmowane działania kierowane będą:
᠆ osób uzależnionych i ich rodzin,
᠆ placówek leczenia uzależnień,
᠆ stowarzyszeń abstynenckich.
Wskaźniki monitoringu:
᠆ liczba osób uczestniczących w spotkaniach w stowarzyszeniach abstynenckich,
᠆ liczba porad udzielonych dla mieszkańców Gminy Głowno przez psychoterapeutę w Punkcie
Konsultacyjnym,
᠆ liczba przeprowadzonych rozmów z osobami uzależnionymi,
᠆ liczba sporządzonych opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia,
᠆ liczba osób uczestniczących w zajęciach terapeutycznych,
᠆ nakłady finansowe.
2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Sposób realizacji:
᠆ edukacja rodzinna ( ulotki, broszury, poradniki),
᠆ finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
᠆ współudział w tworzeniu różnych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (współpraca
z Policją, Sądem, Prokuraturą, Szkołami, pomocą społeczną),
᠆ udział w konferencjach, szkoleniach w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku
i rodzinie z problemem alkoholowym,
᠆ zapewnienie dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętym przemocą ,
możliwości uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjno- korekcyjnych, koloniach, obozach,
᠆ wspieranie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Podejmowane działania kierowane będą do:
᠆ rodzin, w których występuje przemoc - ofiary przemocy,
᠆ dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głowno,
᠆ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
᠆ organizacji pozarządowych
Wskaźniki monitoringu:
᠆ liczba przedsięwzięć edukacyjnych z podziałem na ilość zakupionych materiałów
edukacyjnych,
᠆ liczba szkoleń, konferencji z zakresu przemocy,
᠆ liczba porad udzielanych przez psychoterapeutę w Punkcie Konsultacyjnym,
᠆ nakłady finansowe.
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
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Sposób realizacji:
᠆ organizowanie i finansowanie na terenie szkół gminnych, programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży;
᠆ prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w społeczności lokalnej;
᠆ realizowanie warsztatów tematycznych, szkoleń dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
w placówkach oświatowych na terenie gminy;
᠆ stosowanie procedury Niebieska Karta w przypadkach przemocy domowej;
᠆ promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia, m.in. kulturalnych, integracyjnych;
᠆ podejmowanie działań o charakterze kontrolnym, skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych.
Podejmowane działania kierowane będą do:
᠆ dzieci i młodzieży szkolnej,
᠆ nauczycieli i rodziców,
᠆ mieszkańców z terenu Gminy Głowno,
᠆ prowadzących działalność profilaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
Wskaźniki monitoringu:
᠆ liczba dzieci i młodzieży uczęszczających w programach profilaktycznych, warsztatach,
᠆ liczba programów profilaktycznych,
᠆ liczba festynów, imprez itp.,
᠆ liczba uczestników szkoleń,
᠆ liczba zakupionych materiałów edukacyjno- informacyjnych,
᠆ nakłady finansowe.
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

służących

Sposób realizacji:
᠆ wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących
działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
᠆ budowanie systemu współpracy służb, instytucji, organizacji i osób zaangażowanych
w profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
Podejmowane działania kierowane będą do:
᠆ organizacji i instytucji realizujących działania profilaktyczne,
᠆ osób zaangażowanych w działania profilaktyczne.
Wskaźniki monitoringu:
᠆ liczba instytucji, organizacji pozarządowych realizujących zadania Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
᠆ rodzaje zadań realizowanych przez instytucje i organizację pozarządowe,
᠆ nakłady finansowe.
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6. 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 z zezwoleń o zasadach obowiązujących
przy sprzedaży napojów alkoholowych,
᠆ podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów
alkoholowych.
Wskaźniki monitoringu:
᠆ liczba przeprowadzonych kontroli w punktach sprzedaży alkoholu,
᠆ nakłady finansowe.
6. BUDŻET I SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i 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
2021 r. w dziale 851-Ochrona zdrowia , rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Finansowanie gminnego Programu mieścić się będzie w granicach środków ujętych
w budżecie gminy Głowno na 2021 r. i na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Budżet zadaniowy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na rok 2021r
Dział

Rozdział

Grupa

Paragraf

wyszczególnienie

dochody

wydatki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

_

Ochrona zdrowia

18. 000

18.000

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

18.000

18.000

Wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

18.000

851

_

_

85154
480

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Różne wydatki na rzecz
3030
osób fizycznych

6.500

Wynagrodzenia i pochodne

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

2.500

Zakup materiałów i

2.000

Wydatki na zadania statutowe
4210
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wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

4.500

4700

Szkolenie pracowników

2.500

7. ZASADY WYNAGRADZANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

CZŁONKÓW

KOMISJI

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, na rachunek bankowy członków Komisji.
Natomiast w przypadku czynności określonych w pkt. 1 lit. b
- na podstawie protokołu
z przeprowadzonej kontroli.
4. Członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 2021r.
8. SPOSÓB OCENY EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU
1. Po zakończeniu realizacji Programu jego realizatorzy zobowiązani są do przedstawienia
sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań.
2. Wnioski i oceny realizacji Programu stanowić będą podstawę do zmian wdrożeniowych.
3. Monitoring realizacji Programu prowadzony będzie również poprzez sprawozdanie dla
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Wójt Gminy Głowno przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji w/w Programu do
końca kwietnia 2022 roku.
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