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Uchwała Nr XXIX/389/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca
2017 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2017.
Data utworzenia

2017-03-30

Numer aktu

389

Akt prawa miejscowego

NIE

Jednolity identyfikator aktu w dzienniku
urzędowym

Uchwała Nr XXIX/389/17
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016
r., poz. 446 z późn. zm.); art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.) – Rada Miejska w
Niepołomicach uchwala co następuje:

§1

Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2017”, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2

Traci moc Uchwała Nr XVIII/236/16 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Niepołomicach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/389/17
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 30 marca 2017r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2017

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zwany dalej
Programem definiuje priorytetowe kierunki działań związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień,
które wynikają z zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i są
spójne z założeniami określonymi przez Radę Ministrów w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020.
Umieszczenie zadań wynikających z dwóch odrębnych przepisów prawa w jednym Programie podyktowane jest tym, że
do znacznej części problemów wynikających z używania alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość
można zaproponować zbieżne działania profilaktyczne i mają one to samo źródło finansowania.

Realizacja Programu ma charakter ciągły i stanowi kontynuację działań podjętych w latach ubiegłych na rzecz
profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień. Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta i
Gminy Niepołomice.

Rozdział I
Zadania i sposoby realizacji

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniem, członków ich rodzin

Sposób realizacji :
1)

kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin ;

2)

kontynuacja zajęć terapeutycznych : grupowych i indywidualnych w Klubie Abstynenta ;

3)
umożliwienie prowadzenia zajęć grupy terapeutycznej dla młodzieży sięgającej po napoje alkoholowe oraz inne
środki psychoaktywne ;
4)

zwrot kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin ;

5)
pokrywanie kosztów Sądowych związanych z wnioskami o skierowanie na przymusowe leczenie kierowanymi
przez Miejsko Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( opłata Sądowa za wnoszone sprawy i
pokrywanie kosztów za przeprowadzone badanie przez biegłych sądowych upoważnionych do wydawania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) ;
6)
dofinansowanie kosztów wyjazdu i udziału w obozach terapeutycznych i spotkaniach integracyjnych dla osób
będących w stałym kontakcie z Punktem Konsultacyjnym oraz należących do grup samopomocowych ;
7)
finansowanie szkoleń w zakresie problematyki uzależnień i przemocy dla osób pracujących na terenie
Gminy z osobami uzależnionymi , współuzależnionymi i ich dziećmi oraz ofiarami przemocy ;
8)
współpraca z placówkami i instytucjami ( w tym organizacjami pozarządowymi i środowiskami wzajemnej pomocy
) udzielającymi pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w celu podnoszenia skuteczności podejmowanych
działań.

2. Udzielanie rodzinom z problemem uzależnień pomocy prawnej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed
przemocą.

Sposób realizacji :
1)

kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego Dla Ofiar Przemocy ;

2)
pozyskiwanie, adaptacja i zapewnienie bieżącego utrzymania pomieszczeń na cele mieszkalne dla ofiar
przemocy w rodzinie ;
3)

dofinansowanie szkoleń różnych grup społeczno – zawodowych w kierunku poznawania problemów

związanych z uzależnieniami i

przemocą oraz sposobów ich rozwiązywania ;

4)
organizowanie akcji promujących podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy
w rodzinie ;
5)

organizacja narad, szkoleń, konferencji poświęconych tematyce uzależnień i przemocy ;

6)

kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanej dalej Komisją ;

Prace wykonywane przez członków Komisji finansowane są ze środków uzyskanych z opłat za koncesje na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Członkowie Komisji za prace otrzymują wynagrodzenie w wysokości nie mniej niż 500,00 ( słownie : pięćset ), nie
więcej niż 1700,00 ( słownie : tysiąc siedemset ) złotych brutto miesięcznie.

3. Podejmowanie działań i decyzji służących edukacji i profilaktyce
Sposób realizacji :
1)
motywowanie nauczycieli i pedagogów do udziału w szkoleniach w zakresie programów profilaktycznych oraz
stwarzanie możliwości udziału w takich zajęciach ;
2)
realizowanie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży przez przeszkolonych nauczycieli
oraz realizatorów programów ;
3)
udział uczniów w przedstawieniach teatralnych, koncertach i innych formach artystycznych dotyczących
problematyki uzależnień i przemocy ;
4)
prowadzenie edukacji publicznej poprzez prezentacje w mediach lokalnych wiedzy na temat problemów
związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz przemocy ;
5)

prowadzenie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych ;

6)

udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach promujących zdrowe i wolne od nałogów życie;

7)
opracowanie i wydanie bądź zakup i dystrybucja broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych dotyczących
problematyki uzależnień i przemocy ;
8)
opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania na terenie gminy pomocy w
zakresie uzależnień oraz przemocy ;
9)
zakup i dystrybucja na terenie gminy / szkoły, biblioteki, ośrodki służby zdrowia / publikacji ( książek,
prenumeraty czasopism ) tematycznie związanych z problemami przemocy i uzależnień ;
10) prowadzenie badań, sondaży, opinii oraz diagnozy pozwalającej ocenić aktualny
uzależnień na terenie gminy,

stan problemów

11) organizacja ogólnodostępnych zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym oraz dofinansowanie lokalnych imprez
rozrywkowych, turystycznych i sportowych zmierzających do zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców miasta i
gminy w celu modelowania życia wolnego od nałogów poprzez propagowanie modelu aktywnego spędzania czasu
wolnego,
12) dofinansowanie organizowania zajęć sportowo rekreacyjnych, turystycznych, artystycznych itp. dla dzieci
pozostających w miejscu zamieszkania w czasie wakacji letnich i zimowych

4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień

realizacja poprzez :

1)
kontynuowanie działalności Klubu Abstynenta / zapewnienie lokalu , wyposażenia, środków na działalność bieżącą
oraz realizowanie imprez okolicznościowych , wsparcie merytoryczne /
2)
zapewnienie wsparcia / materialnego, lokalowego i edukacyjnego / dla podmiotów zajmujących się
rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz działalnością profilaktyczną ;
3)
współpraca z organizacjami młodzieżowymi, placówkami kulturalnymi, parafiami, osobami prywatnymi i
stowarzyszeniami w celu wypracowania na terenie gminy szerokiej oferty spędzania czasu wolnego bez używek, a także
wspierania osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem w zakresie rehabilitacji zdrowotnej i społecznej.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniami przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

realizacja poprzez :
1)
prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w
zakresie przestrzegania przez nich warunków określonych
w ustawie, posiadanym zezwoleniu na sprzedaż
alkoholu i innych aktach dotyczących handlu napojami alkoholowymi,
2)
przeprowadzanie postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów niezbędnych do występowania przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego bądź wystąpienie do prokuratury w sprawach związanych z naruszeniem
przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3)
występowanie do Burmistrza Miasta i Gminy o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku
stwierdzenia łamania przez przedsiębiorcę zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

Rozdział II
Finansowanie Programu

1. Głównym źródłem Finansowania Programu jest dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
2. Środki na finansowanie Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy na rok 2017 w Uchwale Budżetowej w
ramach :
- dział 851 – Ochrona Zdrowia;

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

- dział 851 – Ochrona Zdrowia;

rozdział 85153 – Zwalczanie Narkomanii

3. Środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w
danym roku budżetowym przechodzą jako nadwyżka na rok następny i są przeznaczone na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku
następnym.
4. W celu realizowania zadań ujętych w Programie możliwe jest pozyskiwanie środków „ zewnętrznych ”.
Rozdział III

Postanowienia końcowe

Realizatorem Programu jest Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach poprzez Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki,

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, który w celu realizacji zadań współpracuje z
instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, osobami prywatnymi itp. zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów i
podejmowanie działań w zakresie obszarów o których mowa a Programie.
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