Uchwała Nr 149/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 1 oraz art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm./ oraz art. 10 ust. 2–4 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2012 r., poz. 124
ze zm./uchwala się co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2.
Źródłem finansowania Programu jest budżet gminy na 2013 rok: dział: 851 – Ochrona
zdrowia, rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii i rozdział: 85154 – Przeciwdziałanie
alkoholizmowi – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gostyninie
Jolanta Syska-Szymczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 149/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Cele strategiczne:
1. Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu.
2. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanego spożywaniem alkoholu
i innych środków psychoaktywnych.
3. Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
4. Ograniczenie skali przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy
rodzinom.
5. Poprawa jakości działań i podnoszenie kompetencji członków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i
Miejskiego
Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz innych osób i instytucji zajmujących się działalnością
w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie.
6. Ograniczenie przypadków naruszeń prawa w związku z korzystaniem z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Cele szczegółowe oraz sposób ich realizacji:
I.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
1. Dofinansowanie kształcenia pracowników lecznictwa odwykowego prowadzących
terapię uzależnienia od alkoholu i narkotyków i współuzależnienia w zakładach
lecznictwa odwykowego oraz dofinansowanie ich uczestnictwa w szkoleniach,
treningach i warsztatach doskonalących umiejętności zawodowe.
2. Doposażenie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz zakup
materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w tych placówkach.
3. Finansowanie zajęć terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych
i
programów
pomocy
psychologicznej
dla
osób
uzależnionych
i współuzależnionych, organizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie i inne
organizacje zajmujące się pracą na rzecz osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków oraz ich rodzin.
II.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.
1. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym:
a) Finansowanie bieżącej działalności „Świetlicy im. św. Brata Alberta”;
organizacja czasu wolnego i prowadzenie zajęć tematycznych dla dzieci;
pomoc dzieciom w radzeniu sobie z problemami szkolnymi, rodzinnymi
i relacjami rówieśniczymi;
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współpraca z rodziną dziecka i organizowanie warsztatów umiejętności
wychowawczych dla rodziców;
remont pomieszczeń i doposażenie (wymiana podłogi, zakup mebli).
b) Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu pracy z dziećmi
z rodzin z problemem alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć
socjoterapeutycznych dla pracowników „Świetlicy im. św. Brata Alberta”;
c) Organizacja i finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym i narkotykowym, w ramach których realizowany
jest program profilaktyczny.
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
a) Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsulatcyjno-Informacyjnego dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków;
Podstawowe zadania Punktu to:
Rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej i inicjowanie interwencji;
Motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i osób współuzależnionych
do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia;
Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych
do zmiany szkodliwego wzoru picia;
Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
b) Wspieranie
pracy
Miejskiego
Zespołu
Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprzez organizację i finansowanie
merytorycznych szkoleń, celem podnoszenia kompetencji osób pracujących
w obszarze przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym.
c) Prowadzenie edukacji społecznej i kampanii reklamowej na temat zjawiska
przemocy w rodzinie, mechanizmów przemocy i możliwości uzyskania pomocy
(angażowanie lokalnych mediów).
3. Organizacja spotkania opłatkowego i zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych.
III.

1.
2.
3.
4.

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.
Realizacja zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych.
Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
Realizacja programu animatorów podwórkowych lub klubów młodzieżowych
skierowanych do dzieci ze środowisk szczególnie zagrożonych zachowaniami
problemowymi.
Realizacja pikniku rodzinnego połączonego z happeningiem profilaktycznoedukacyjnym będących elementem edukacji publicznej w zakresie problematyki
alkoholowej i narkotykowej.
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IV.

Wspomaganie
działalności
klubów
abstynenckich,
ruchów
trzeźwościowych i stowarzyszeń oraz instytucji i osób fizycznych
zajmujących
się
rozwiązywaniem
problemów
alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.
1. Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń: Stowarzyszeniu Rodzinny Klub Abstynenta
„Przystań Życia” przy ul. Bagnistej 6 w Gostyninie i społecznościom
trzeźwościowym na spotkania grup tj.: Al-Anon (wspólnota rodzin i bliskich osób
z problemem alkoholowym), DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików),
AA (Anonimowi Alkoholicy) w budynku przy ul. Jana Pawła II 14.
2. Finansowanie lub współfinansowanie specjalistycznych programów stowarzyszeń
abstynenckich ukierunkowanych na promowanie abstynencji i zdrowego stylu
życia, pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów i podejmowanie
interwencji wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz organizowania zajęć
rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin
zapobiegających wykluczeniu społecznemu.
3. Współfinansowanie programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży
realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Gostyninie (np.: „Profilaktyka
a Ty”, „Świadomość i Odpowiedzialność”).
4. Wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych
w rodzinach z problemem alkoholowym.

V.
1.
2.
3.
4.
5.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wspieranie procedury Niebieskiej Karty poprzez prowadzenie rozmów
z ofiarami i sprawcami przemocy domowej.
Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce
leczenia odwykowego.
Finansowanie biegłych sądowych w zakresie wydawanych orzeczeń
na potrzeby Komisji i Sądu.
Podnoszenie kompetencji członków Komisji poprzez organizowanie
lub finansowanie szkoleń podejmujących tematykę z zakresu rozwiązywania
problemów alkoholowych w społeczności lokalnej.
Kontrola punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania przepisów
określonych w art. 13, 15 i 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Koordynatorem Programu jest Wydział Promocji Miasta Urzędu Miasta w Gostyninie.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 149/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Źródła finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Na finansowanie zadań wynikających z Programu przeznacza się środki uzyskane z tytułu opłat
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r. – 350 000,00 zł.
oraz niewykorzystane środki z poprzednich lat – 29 300,00 zł.

I.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

1.

85153 Zwalczanie narkomanii
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

379 300,00 zł
109 000,00 zł

Realizacja zajęć sportowych stanowiących element
oddziaływań profilaktycznych – dotacja
35 000,00 zł
Realizacja specjalistycznych programów stowarzyszeń abstynenckich
o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym,
skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin
– dotacja
3 000,00 zł
Realizacja programu animatorów podwórkowych
lub klubów młodzieżowych skierowanych do dzieci
ze środowisk szczególnie zagrożonych zachowaniami
problemowymi – dotacja
10 000,00 zł
Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – dotacja
10 000,00 zł
Realizacja pikniku rodzinnego połączonego
z happeningiem profilaktyczno-edukacyjnym będących
elementem edukacji publicznej w zakresie
problematyki alkoholowej i narkotykowej
2 000,00 zł
Organizacja i finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym,
w ramach których realizowany jest program profilaktyczny
(kolonie i inne formy wypoczynku)
35 000,00 zł
Koszty szkoleń, narad i konferencji dla osób zajmujących się
profilaktyką uzależnień i zjawiskiem przemocy w rodzinie
2 500,00 zł
(dla pracowników Świetlicy im. św. Brata Alberta z zakresu socjoterapii
i zwiększania umiejętności wychowawczych, dla członków Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
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Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków i innych)
1.8.
Działalność Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu
i Narkotyków – wynagrodzenia za dyżury w Punkcie
6 000,00 zł
1.9.
Współfinansowanie programów profilaktycznych skierowanych
do młodzieży realizowanych przez Komendę Powiatową Policji
w Gostyninie (np.: „Profilaktyka a Ty”,
„Świadomość i Odpowiedzialność”)
2 500,00 zł
1.10. Dofinansowanie kształcenia pracowników lecznictwa odwykowego
prowadzących terapię uzależnienia od alkoholu i narkotyków
i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego
oraz dofinansowanie ich uczestnictwa w szkoleniach,
treningach i warsztatach doskonalących umiejętności zawodowe 500,00 zł
1.11. Doposażenie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu
i narkotyków oraz zakup materiałów edukacyjnych
dla pacjentów i terapeutów w tych placówkach
1 000,00 zł
1.12. Edukacja społeczna na temat zjawiska przemocy w rodzinie
– zakup materiałów edukacyjnych i reklamowych
500,00 zł
1.13. Koszty obsługi Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii –
zakup materiałów kancelaryjnych i opłaty za usługę pocztową
1 000,00 zł

2. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2.1.
2.2.

2.3.

270 300,00 zł

Realizacja zajęć sportowych stanowiących element
oddziaływań profilaktycznych – dotacja
35 000,00 zł
Realizacja specjalistycznych programów stowarzyszeń abstynenckich
o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym,
skierowanych do osób uzależnionych i członków
ich rodzin – dotacja
8 000,00 zł
Finansowanie zajęć terapeutycznych, treningów
umiejętności społecznych i programów pomocy psychologicznej
dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizowanych
przez stowarzyszenia abstynenckie i inne organizacje
zajmujące się pracą na rzecz osób uzależnionych od alkoholu
oraz ich rodzin – dotacja
5 500,00 zł
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2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Realizacja programu animatorów podwórkowych
lub klubów młodzieżowych skierowanych do dzieci
ze środowisk szczególnie zagrożonych zachowaniami
problemowymi – dotacja
10 000,00 zł
Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – dotacja
10 000,00 zł
Realizacja pikniku rodzinnego połączonego
z happeningiem profilaktyczno-edukacyjnym będących
elementem edukacji publicznej w zakresie
problematyki alkoholowej i narkotykowej
5 000,00 zł
Organizacja i finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym,
w ramach których realizowany jest program profilaktyczny
(kolonie i inne formy wypoczynku)
35 000,00 zł
Działalność „Świetlicy im. św. Brata Alberta”
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
96 150,00 zł
a) Wynagrodzenia osobowe pracowników Świetlicy
42 000,00 zł
b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13-tka pracowników
Świetlicy
3 200,00zł
c) Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Świetlicy
7 700,00 zł
d) Składki na Fundusz Pracy pracowników Świetlicy
1 100,00 zł
e) Odpisy na zakład. fund. świadcz. socjaln. prac. Świetlicy
2 200,00 zł
f) Zakup materiałów pisemnych, papierniczych, dydaktycznych
oraz środków czystości:
8 000,00 zł
g) Wymiana podłogi i wyposażenie
23 450,00 zł
h) Organizacja wypoczynku letniego (bilety wstępu, przejazdy, itp.)
5 000,00 zł
i) Wywóz nieczystości
500,00 zł
j) Energia elektryczna
3 000,00 zł
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
31 650,00 zł
a) Wynagrodzenia dla członków Komisji za udział
w posiedzeniach (11 posiedzeń Komisji)
12 650,00 zł
a) Wynagrodzenie biegłych i opłaty sądowe
19 000,00 zł
Koszty szkoleń, narad i konferencji dla osób zajmujących się
profilaktyką uzależnień i zjawiskiem przemocy w rodzinie
2 500,00 zł
(dla pracowników Świetlicy im. św. Brata Alberta z zakresu socjoterapii
i zwiększania umiejętności wychowawczych, dla członków Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków i innych)
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.
2.18.

Działalność Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu
i Narkotyków – wynagrodzenia za dyżury w Punkcie
12 000,00 zł
Współfinansowanie programów profilaktycznych skierowanych
do młodzieży realizowanych przez Komendę Powiatową Policji
w Gostyninie (np.: „Profilaktyka a Ty”,
„Świadomość i Odpowiedzialność”)
2 500,00 zł
Dofinansowanie kształcenia pracowników lecznictwa odwykowego
prowadzących terapię uzależnienia od alkoholu i narkotyków
i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego
oraz dofinansowanie ich uczestnictwa w szkoleniach,
treningach i warsztatach doskonalących umiejętności zawodowe
500,00 zł
Doposażenie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu
i narkotyków oraz zakup materiałów edukacyjnych
dla pacjentów i terapeutów w tych placówkach
2 000,00 zł
Edukacja społeczna na temat zjawiska przemocy w rodzinie
– zakup materiałów edukacyjnych i reklamowych
500,00 zł
Wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz osób
niepełnosprawnych w rodzinach z problemem alkoholowym
– dotacja
2 000,00 zł
Organizacja spotkania opłatkowego i zakup paczek świątecznych
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
8 000,00 zł
Koszty obsługi Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii –
zakup materiałów kancelaryjnych i opłaty za usługę pocztową
4 000,00 zł
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Uzasadnienie
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa
o przeciwdziałaniu narkomanii nakładają na organy samorządu gminnego obowiązek
prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii.
W szczególności zadania te obejmują:
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
i zagrożonych uzależnieniem;
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania,
pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie;
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz
problemów związanych z przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowo-rekreacyjnych, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem
przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
Zadania proponowane do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
odnoszą się do każdego z obszarów wskazanych w ustawach.
Źródłem finansowania Programu są środki uzyskane z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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