UCHWAŁA NR XV.117.2019
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 4[1] ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818) i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818) Rada Miejska
w Ujeździe uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na
2020 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2020 rok, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Programy o których mowa w § 1 i § 2, stanowić będą część gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Cichoń
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.117.2019
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 16 grudnia 2019 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2020 rok
I. Wprowadzenie i diagnoza.
Obowiązek corocznego uchwalania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wynika wprost z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818).
Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane
z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów szkód alkoholowych oraz
kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa. Konsumpcja alkoholu ma
istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą
nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całe otoczenie społeczne.
Zgodnie z zapisami art. 41 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy samorząd gminny jest zobowiązany do:
1. Prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu.
W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 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,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych,
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych
i zasad ich sprzedaży (Art. 13. 1 i 15 ustawy) oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust.1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii integracji polityki społecznej,
uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Do zadań wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zgodnie z art. 41 ust 3 ustawy należy powołanie
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujących działania w zakresie
określonym w ust. 1 oraz podejmujących czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych wykonują także ekspertyzy dotyczące zgodności
lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z odnośnymi uchwałami rady gminy oraz wydają opinię
w drodze postanowień, stanowiące warunek wydania zezwolenia przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na
prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych (zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy).
Zadania i sposoby ich realizacji określone w GPPiRPA w 2020 roku dostosowane są do potrzeb lokalnych
i możliwości prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe
oraz ewentualną pomoc merytoryczną i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych – jednostek
samorządowych wyższego szczebla, organizacji, instytucji i osób fizycznych.
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Finansową podstawę realizacji GPPiRPA stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
Liczba mieszkańców gminy Ujazd na przestrzeni lat 2016-2019 kształtowała się następująco:
Stan na dzień:
Liczba mieszkańców gminy Ujazd
na dzień:
- w tym mieszkańców powyżej
18 roku życia:

13.11.2019

07.12.2018

01.12.2017

20.12.2016

6 309

6 300

6 286

6 282

5 078

5 077

5 077

5 069

Do końca czerwca 2018 roku rada gminy ustalała w drodze uchwały liczbę punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. W poniższej tabeli zestawione są liczby punktów sprzedaży w latach 2015 –2018
w porównaniu do limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalonego przez Radę Miejską
w Ujeździe:
Łączny limit punktów
wg uchwały RM
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
ogółem
- w tym w sprzedaży gastronomicznej
- w tym w sprzedaży detalicznej

I-VI
2018

2017

2016

2015

20
7
13

21
6
15

23
8
15

24
8
16

37
12
25

W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 2137) nastąpiła konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy
Ujazd. Poniższa tabela przedstawia maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
aktualną liczbę wydanych zezwoleń:
1) zawierających do 4,5% alkoholu i piwa przeznaczonych do spożycia:

- poza miejscem sprzedaży

Łączna liczba zezwoleń wg
uchwały RM.
25

2019 r.

2018 r.

13

12

12

9

7

- w miejscu sprzedaży

2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) do 18% przeznaczonych do spożycia:

- poza miejscem sprzedaży

Łączna liczba zezwoleń wg
uchwały RM.
17

2019 r.

2018 r.

12

11

6

3

2

Łączna liczba zezwoleń wg
uchwały RM.
17

2019 r.

2018 r.

13

12

6

3

2

- w miejscu sprzedaży

3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:

- poza miejscem sprzedaży
- w miejscu sprzedaży

Z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe uzyskano następujące dane dotyczące udzielanej pomocy
społecznej rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia od alkoholu:
2018 r.
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2016 r.

2015 r.

2014 r.
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Liczba rodzin objętych pomocą
społeczną
ogółem:
Liczba rodzin z problemem
alkoholowym
objętych pomocą:
- liczba osób
- w tym uzależnionych
Kwota świadczeń dla rodzin z
problemem alkoholowym w zł

98

105

121

115

140

19

21

17

19

16

25
22

27
22

23
17

29
20

32
18

67 198,09

67 825

58 182,45

52 066,07

37 383,92

Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich przedstawiło następujące sprawozdanie z analizy
realizowanych świadczeń:
Okres:
Liczba osób - mieszkańców gminy Ujazd
w Poradni ogółem:
- w tym uzależnionych
- w tym współuzależnionych
Liczba udzielonych świadczeń
Liczba osób zarejestrowanych w Poradni
Psychologicznej
Liczba udzielonych świadczeń
psychologicznych

2019
01.01.2019 –
06.11.2019)
18

2018
(01.01.2018-30.11.2018)

2017

2016

23

21

18

7
8
219
3

13
7
172
3

11
7
181
5

10
8
161
3

21

25

30

42

W 2018 roku przeprowadzona została diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych gminy Ujazd
zrealizowana przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie.
Na podstawie, której ustalono mocne strony mieszkańców gminy Ujazd:
1) 83% mieszkańców gminy Ujazd uważa, że w okolicy znajduje się odpowiednia liczba punktów, w których
można kupić alkohol;
2) łącznie 55% mieszkańców nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że alkohol zawarty w „słabszych” napojach jest
mniej szkodliwy niż ten zawarty w wysokoprocentowych napojach;
3) brak wiedzy na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych zadeklarowało tylko 14% badanych;
4) 55% mieszkańców wskazało poprawnie, odpowiadając, że nie ma substancji psychoaktywnych, które
nie uzależniają;
5) 74% respondentów deklaruje, że posiada umiejętności w zakresie
u dziecka;

oceny stanu upojenia alkoholowego

6) 32% badanych zgadza się, aby kary fizyczne były zakazane prawem;
7) Łącznie 71% mieszkańców nie zgadza się ze stwierdzeniem, że: „Dziecko powinno bać się rodziców, wtedy
łatwiej o posłuszeństwo i szacunek”;
8) 43% badanych wie do jakich instytucji może zgłosić się osoba doświadczająca przemocy w rodzinie;
9) Łącznie 70% badanych sprzedawców napojów alkoholowych nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że alkohol
zawarty w piwie jest mniej groźny niż ten zawarty w wódce;
10) Łącznie 85% sprzedawców nie zgadza się ze stwierdzeniem, aby spożywanie alkoholu pomagało w trudnych
sytuacjach życiowych;
11) Łącznie 95% sprzedawców nie zgadza się ze stwierdzeniem, że kobiety w ciąży mogą bezpiecznie pić
niewielkie ilości alkoholu;
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12) Łącznie 85% sprzedawców napojów alkoholowych uważa, że alkohol nie powinien być dostępny dla osób
poniżej 18. roku życia;
13) 100% badanych sprzedawców wskazało, że nigdy nie sprzedało alkohol osobom, co do których miały
podejrzenie, że są nieletnie;
14) 75% badanych sprzedawców zawsze sprawdza dowody potwierdzające wiek, a często robi to 15% osób;
15) Najlepiej w klasie czują się młodsi uczniowie klas podstawowych (SP 4-6: łącznie 93%) i uczniowie klas SP
7-8 (91%). Takiego samego zdania jest 85% uczniów klas gimnazjalnych;
16) Zdecydowana większość uczniów klas podstawowych i klas gimnazjalnych nie wie, gdzie można kupić
narkotyki lub dopalacze.
Natomiast do słabych stron należy:
1) zwrócić uwagę, że łącznie 45% badanych mieszkańców wskazało błędnie, twierdząc, że alkohol zawarty np.
w piwie jest mniej szkodliwy niż ten zawarty np. w wódce;
2) 34% mieszkańców nie potrafiło udzielić odpowiedzi czy istnieją substancje psychoaktywne, które uzależniają;
3) 33% mieszkańców gminy Ujazd jest skłonnym myśleć schematycznie o przemocy w rodzinie, co oznacza, że
w ich opinii przemoc występuje tylko w domach z marginesu społecznego;
4) „Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien się wtrącać” – z tym stwierdzeniem zgodziło się
36% badanych mieszkańców;
5) „Przemoc jest tylko wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiary” - z tym stwierdzeniem zgodziło się 35%
badanych mieszkańców;
6) „Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych” - z tym stwierdzeniem zgodziło się 71%
badanych mieszkańców.
Z przeprowadzonej diagnozy wynikają następujące założenia dotyczące działań profilaktycznych
skierowanych do dzieci i młodzieży:
- profilaktyka w gminie powinna się koncentrować na utrzymaniu właściwych postaw wobec alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych tych uczniów, którzy obecnie ich nie używają oraz na zmianie postaw
wobec tych substancji części młodych ludzi, którzy mają za sobą inicjację alkoholową lub narkotykową.
Ważną informacją jest to, że uczniowie piją raczej okazjonalnie i stosunkowo rzadko przyznają się do
doświadczeń z narkotykami, a wśród tych, którzy mieli z nimi kontakt najbardziej popularnym narkotykiem
jest marihuana.
- profilaktyka współczesnych zagrożeń dotyczących korzystania z mediów powinna obejmować zarówno
zagadnienia związane z kontrolą czasu spędzanego przy komputerze, jak i radzenia sobie z często
zaskakującymi a czasem raniącymi lub niebezpiecznymi zachowaniami znanych i nieznanych osób
spotkanych w sieci. Są to zagadnienia wymagające od osób realizujących profilaktykę szerokich horyzontów
i otwarcia na nieustannie zmieniające się nowe technologie.
II. Realizatorzy Programu
1. Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe.
2. Kierownik OPS w Ujeździe wyznacza koordynatora GPPiRPA, do którego należy:
1) opracowywanie rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, projektu
preliminarza finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
sprawozdań z ich realizacji;
2) realizacja zadań oraz koordynacja działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;
3) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych;
4) współpraca z dyrektorami i pedagogami gminnych szkół w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu
przemocy i agresji w ramach szkolnych programów profilaktycznych;
5) koordynowanie działalności świetlic środowiskowo-opiekuńczych i nadzór nad ich działalnością;
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6) wdrażanie i programowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych w zakresie
profilaktyki;
7) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktem Konsultacyjnym na
terenie gminy Ujazd.
3. Współrealizatorami programu są następujące podmioty:
1. Punkt Konsultacyjny w Ujeździe.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich.
4. Szkoły podstawowe z terenu gminy.
5. Posterunek Policji w Leśnicy.
6. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
Punkt Konsultacyjny, który funkcjonuje od 2008 roku jest miejscem pierwszego kontaktu dla osób
zgłaszających zaistnienie sytuacji kryzysowych związanych z problemem alkoholowym. Prowadzi także
poradnictwo, rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, interwencje na rzecz osób dotkniętych przemocą
domową. W tym zakresie podtrzymuje współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i GKRPA.
W latach 2015- 2017 Punkt Konsultacyjny w ramach działań terapeutycznych prowadził grupę wsparcia dla
osób uzależnionych od alkoholu.
Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego to:
1) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii
w placówkach lecznictwa odwykowego;
2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru
picia;
3) koordynowanie pracy w grupie samopomocowej;
4) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej;
5) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach
uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
6) udzielenia wsparcia osobom nie radzącym sobie z codziennymi problemami w związku z występowaniem
problemu alkoholowego i przemocy w rodzinie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której głównym celem jest inicjowanie
działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnień i przemocy oraz podejmowanie czynności
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania
się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Szczegółowy wykaz zadań GKRPA :
1) wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i motywowanie ich do leczenia;
2) kierowanie osób na badanie przez psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego;
3) kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
4) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym;
5) wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
z uchwałami Rady Miejskiej;
6) kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zgodnie
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
III. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020.
Cele programu:
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1. Podniesienie świadomości społecznej dotyczącej
psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków i dopalaczy).

negatywnych

skutków

używania

substancji

2. Kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych, służącej zmniejszaniu aktualnych
i zapobieganiu nowym problemom związanym z uzależnieniami, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
3. Zwiększanie świadomości i umiejętności dzieci i młodzieży poprzez realizację w placówkach oświatowych
profesjonalnych programów profilaktycznych.
4. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów
związanych z uzależnieniami.
5. Kontrola rynku napojów alkoholowych, w kontekście przestrzegania zasad i warunków korzystania oraz
podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
6. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania
problemów alkoholowych – współpraca z punktem konsultacyjnym, placówkami służby zdrowia, gdzie osoby
uzależnione i współuzależnione mogą uzyskać profesjonalną pomoc.
7. Stwarzanie alternatywnych, ciekawszych możliwości spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną m.in.
poprzez zachęcanie do udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i artystycznych.
Cele szkolnych programów profilaktyki koncentrują się na następujących zagadnieniach:
a) rozwijanie umiejętności,
b) eliminowanie lub redukowanie wśród uczniów zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych,
c) rozwijanie postaw prozdrowotnych,
d) promowanie pozytywnych wzorów osobowościowych,
e) prowadzenia doskonalenia nauczycieli i pedagogów związanego z pogłębianiem umiejętności właściwej pracy
z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki uzależnień.
Cele te będą realizowane poprzez następujące działania profilaktyczne :
- profesjonalne programy profilaktyczne,
- organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych,
- organizowanie profilaktycznych, edukacyjno – rozwojowych zajęć pozalekcyjnych,
- szkolenia dla nauczycieli i rodziców,
- organizowanie otwartych imprez szkolnych i środowiskowych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym,
konkursów tematycznych, spektakli teatralnych,
- wsparcie organizacji obozów z programem profilaktycznym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych.
Do dzieci i młodzieży skierowane są środowiskowe zajęcia świetlicowe z elementami profilaktyki
w Starym Ujeździe, Zimnej Wódce, Balcarzowicach, Sieroniowicach i Księżym Lesie. Uczęszcza do nich
około 75 dzieci.
Jako formy działań profilaktycznych planowanych do prowadzenia i kontynuacji w szkołach,
wymagających wsparcia merytorycznego i finansowego przez samorząd gminny /w ramach GPPiRPA/
wskazuje się w dalszym ciągu:
- realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych i edukacyjnych,
- organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych,
- realizacja aktywnych warsztatów z zakresu przeciwdziałania agresji i cyberprzemocy
przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych ,

oraz

- organizowanie otwartych imprez szkolnych i środowiskowych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym,
konkursów tematycznych, spektakli teatralnych.
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IV. Zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Ujazd na 2020 rok
Lp.
I

Zadanie
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu

l.

Współpraca z Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Op.dofinansowanie prowadzonej terapii i działalności, wyposażenie w materiały
i wydawnictwa z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

Zadanie ciągłe

Koordynator

2.

Działalność Punktu Konsultacyjnego – zakup materiałów, wydawnictw,
szkolenia, wynagrodzenie pracownika

Zadanie ciągłe

Koordynator
Psycholog

3.

Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno -edukacyjnych, wydawnictw,
czasopism. Doposażenie biblioteczki z zakresu profilaktyki i uzależnień,
dostępnej dla każdego zainteresowanego

Zadanie ciągłe

Koordynator

II

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie,

1.

Organizowanie spotkań grup społeczeństwa z przedstawicielami Policji,
OPS-u, Poradni Pedagogicznej, Psychologicznej i Odwykowej
Organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy

Wg potrzeb

GKRPAL
Koordynator

2.

Prowadzenie zajęć świetlicowych z elementami profilaktyki- wynagrodzenie
opiekunów, materiały, poczęstunek dla dzieci, doposażenie lokalu w
potrzebny sprzęt i wyposażenie, organizacja imprez i wycieczek.

Zadane ciągłe

Koordynator
Osoby zatrudnione
w świetlicach

3.

Działalność Gminnej Komisji-R.P.A. zakup materiałów, pokrywanie
kosztów lekarza biegłego wydającego opinię o uzależnieniu, szkolenia,
delegacje.
Wynagrodzenie członków Komisji:
l. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu
komisji.
2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest podpis członka na liście
obecności.
3.Członkom komisji delegowanym w sprawach związanych
z działalnością komisji przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach
przewidzianych dla pracownika z tytułu podróży służbowych

Zadane ciągłe

GKRPAL

4.

Współpraca z Policją - analiza przestępczości spowodowana pod wpływem
alkoholu

1x w roku

Policja
Koordynator

III

Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej

1.

Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w gminnych
placówkach oświatowych

II kwartał
III kwartał

Dyrekcja szkół
Koordynator

2.

Realizacja programów szkoleniowych i informacyjnych dla rodziców
uczniów gminy

Wg potrzeb

Dyrekcja szkół
Koordynator
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3.

Realizacja spektakli teatralnych o tematyce uzależnień, przeprowadzanie
konkursów.

I, II kwartał
IV kwartał

Dyrekcja szkół i
przedszkola
Koordynator

4.

Współudział w organizowaniu imprez lokalnych promujących model
zdrowego i trzeźwego życia,

Wg potrzeb

Organizator
Koordynator

5.

Współorganizacja festynów i konkursów profilaktycznych, turniejów
sportowych

Wg potrzeb

Organizator
Koordynator

6.

Dofinansowanie kolonii (w tym wynagrodzenie wychowawców) i obozów z
programem terapeutycznym, "Zielonych szkół", wycieczek z programem
profilaktycznym.

II, III kwartał

Dyrekcja szkół
Koordynator

7.

Szkolenie i zwiększanie umiejętności grup zawodowych stykających się z
problemami uzależnień

Wg potrzeb

Wykładowca

IV

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

l.

Współpraca z organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych

Wg potrzeb

Udział w imprezach i akcjach gminnych i ogólnokrajowych, których dochód
przeznaczony jest na walkę z uzależnieniami i niepełnosprawnością dzieci i
młodzieży,

Wg potrzeb

3.

Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych

Wg potrzeb

Dyrekcja szkół
Koordynator

4.

Współpraca z Policją - wsparcie poprzez zakup wyposażenia, oraz
materiałów do prowadzenia działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa i zahamowanie przestępczości itp.

Wg potrzeb

Policja
Koordynator

V

Inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.

Kontrola punktów sprzedaży alkoholu i szkolenie sprzedawców

1 x w roku

GKRPA

2.

Przeprowadzenie wtórnej diagnozy problemów społecznych

II kwartał

Koordynator

3.

Współpraca z Ośrodkami spoza gminy specjalizującymi się w pomocy
osobom uzależnionym

Wg potrzeb

Koordynator

2.

V.

Koordynator
GKRPAL
Organizator
Koordynator

Finansowanie realizacji działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych stanowią dochody gminy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Opłaty te mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Id: 04773DAD-3ED7-452C-B60B-9E7ED212211E. Podpisany

Strona 8

2. Środki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ujmuje się corocznie w planie budżetowym
Gminy Ujazd w Dziale 851 Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 85153 –
zwalczanie narkomanii.
3. W 2020 roku planowana wysokość dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia
wyniesie 75 000,00 zł., w tym:
a) na realizację zadań określonych w GPP i RPA przeznacza się kwotę 61 500,00 zł,
b) kwotę 13 500,00 zł. przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Określenie stawek płatności za usługi i wynagrodzenia dla osób wykonujących czynności ujęte w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ujazd w 2020 r. :
1) Udział w pracach Gminnej Komisji RPA:
a) dla członków komisji wynosi 10 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracownika określonego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
b) dla przewodniczącego 15 % najniższego wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie a;
2) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i aktywizujących dla dzieci w świetlicach środowiskowoopiekuńczych - stawka 25 zł./godz.;
3) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-edukacyjnych – stawka 25 zł./godz.;
4) Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym (konsultacje psychologa) – stawka 45 zł./godz.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.117.2019
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 16 grudnia 2019 r.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 rok
Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 852, 1655 i 1818).
Ustawodawca wskazał zadania, jakie mają być realizowane w postaci gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii, jak i środki na realizację tych zadań.
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5) pomoc społeczną 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.
Cele Programu
Celem gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii jest konstruowanie i realizacja lokalnych zasad
polityki społecznej poprzez podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia zażywania narkotyków,
przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw ich nadużywania poprzez:
a) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku narkomanii,
b) upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
c) wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne (wspieranie lokalnych inicjatyw
działań profilaktycznych na terenie szkół, organizacji pozarządowych).
Realizatorami Programu są: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe, psycholog z Punktu
Konsultacyjnego oraz inne instytucje w ramach współpracy - głównie szkoły gminy Ujazd oraz
Posterunek Policji w Leśnicy.
Źródłem finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie są środki finansowe uzyskane z opłat za
korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .
Cele realizowane będą poprzez zadania określone w poniższej tabeli :
Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2020 rok
Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Id: 04773DAD-3ED7-452C-B60B-9E7ED212211E. Podpisany

Termin

Realizatorzy

Strona 1

1) organizowanie programów
profilaktycznych dla dzieci i rodziców
2) dofinansowanie obozów i wycieczek
terapeutyczno-wypoczynkowych
3) udział w lokalnych i ogólnopolskich
kampaniach edukacyjnych związanych z
Prowadzenie profilaktycznej profilaktyką narkotykową
działalności informacyjnej, 4) zakup materiałów informacyjnoedukacyjnej i wychowawczej edukacyjnych
5) prowadzenie pozaszkolnych zajęć
sportowych; zakup sprzętu sportowego
6) przeprowadzanie okresowych badan i
lokalnych diagnoz określających stan
zagrożeń związanych z substancjami
psychoaktywnymi

I.

Rozwój edukacji publicznej
i szkoleń przedstawicieli
różnych zawodów w
dziedzinie przeciwdziałania
narkomanii

II.

III.

Wdrażanie nowoczesnych
programów profilaktycznych
środowiskach
wychowawczych i
wspieranie wszelkich działań
na rzecz rozwiązywania
problemów związanych z
narkotykami na szczeblu
gminnym

1) współpraca ze szkołami w zakresie
przekazywania nowoczesnej i
profesjonalnej wiedzy na temat
profilaktyki narkomanii
2) współorganizowanie szkoleń dla
różnych grup zawodowych w zakresie
rozwiązywania problemów związanych z
używaniem narkotyków
3) szkolenie grup zawodowych
związanych z wychowaniem młodzieży
4) promowanie zdrowego stylu życia bez
substancji psychoaktywnych
1) wdrażanie nowoczesnych i
profesjonalnych programów
profilaktycznych w szkołach gminnych
2) udzielanie pomocy szkołom w
pozyskiwaniu realizatorów
profesjonalnych programów,
3) nawiązanie współpracy w zakresie
opracowywania i wdrażania nowych
propozycji programowych ze
specjalistycznymi instytucjami

Koordynator,
Pedagodzy,
Dyrektorzy szkół,
Organizatorzy
programów

Zadania
ciągłe

Koordynator,
Dyrektorzy szkół,
Organizatorzy
szkoleń i imprez

Zadanie
ciągłe

Dyrektorzy szkół,
Koordynator,
Autorzy programów
Zadanie
ciągłe

Realizacja powyższego programu finansowana będzie ze środków uzyskanych za wydawane zezwolenia na
prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, których ogólna kwota wyniesie 75.000 zł, z czego w rozdziale
85153 na 2020 rok zaplanowano 13.500 zł.
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