
Projekt

z dnia  22 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIĄZOWNA

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 41 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w Gminie Wiązowna, jako załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Do dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Wiązowna przedstawi Radzie Gminy Wiązowna roczne 
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna za rok 2016.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów      

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Wiązowna na rok 2017 

 

I. Wprowadzenie 

 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2017 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki 

uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Podstawą 

niniejszego dokumentu są zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Dokument zawiera propozycje planu działań zgodnych zarówno z kierunkami zawartymi  

w tych ustawach, oraz z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

 1) Programie - należy przez to rozumieć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

 2) Komisji - należy przez to rozumieć Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

 3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wiązowna, 

 4) Zespole Interdyscyplinarnym - należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wiązowna. 

 

II. Podstawa prawna działań profilaktycznych wynikających z realizacji Programu 

 

Gmina Wiązowna prowadzi szereg działań ukierunkowanych na aktywne przeciwdziałanie 

niekorzystnym zjawiskom społecznym oraz minimalizowanie tych, które już występują. Realizacja 

powyższych zadań opiera się na następujących dokumentach prawnych: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 487 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 

z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015, 

poz. 1390 z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930), 

5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.). 

 

Program może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych  

z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii, stosownymi uchwałami 

Rady Gminy Wiązowna. 

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy. Działania podejmowane przez gminę na rzecz 

ograniczenia szkód powodowanych przez alkohol są skierowane do wszystkich mieszkańców - 

również tych niepijących. Będą wśród nich między innymi osoby dorosłe i dzieci, kierowcy i kobiety 

w ciąży, sprzedawcy alkoholu i nauczyciele.  

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Wiązowna

z dnia .................... 2016 r.
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Polityka wobec problemów alkoholowych dotyczy całej populacji, a nie tylko stosunkowo 

wąskiej, w porównaniu z całą gminą, grupy osób uzależnionych.  

Zgodnie z nowoczesnym podejściem do problematyki alkoholowej nie przypisuje się szkód 

wyrządzanych przez alkohol wyłącznie alkoholikom i osobom pijącym alkohol, lecz całej populacji, 

ponieważ na szkody związane z alkoholem jest narażony każdy. Do grupy podwyższonego ryzyka 

będą należały np. osoby uzależnione, dzieci wychowujące się w rodzinach osób uzależnionych, osoby 

doświadczające przemocy, kobiety w ciąży sięgające po alkohol czy osoby pijące w sposób 

ryzykowny. 

Celem zaproponowanej w Programie lokalnej polityki alkoholowej są działania na rzecz 

ograniczenia i zapobiegania szkodom spowodowanym przez alkohol. 

 

III. Diagnoza problemów związanych z uzależnieniami na terenie Gminy  
W celu zdiagnozowania zagrożeń społecznych, w tym związanych z używaniem alkoholu  

i środków psychoaktywnych na terenie Gminy, we wrześniu 2016 roku wśród uczniów szkół 

gimnazjalnych i dorosłych respondentów przeprowadzono badanie ankietowe, które jest 

załącznikiem do Programu. W badaniu poruszono następujące problemy badawcze: 

 

- problem alkoholowy, 

- problem nikotynowy, 

- problem narkotykowy, 

- problem przemocy, 

- problem uzależnienia od komputera i internetu, 

- problem uzależnienia od hazardu, 

- problem bezdomności, 

- problem w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w społeczeństwie, 

- problem ubóstwa. 

Z badania wynika, że jednym z najpoważniejszych problemów społecznych na terenie gminy  

jest alkoholizm, w tym także spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież. 

Zdaniem wielu dorosłych mieszkańców alkohol jest łatwo dostępny dla osób nieletnich,  

a także osób nietrzeźwych. 

Osoby nieletnie zdobywają alkohol prosząc obcych ludzi o zakup lub dzięki starszym 

kolegom. Dzieci i młodzież szkolna, a także osoby dorosłe mają błędne wyobrażenia na temat 

alkoholu. 

Kolejnym ważnym problemem społecznym jest uzależnienie nikotynowe wśród dzieci  

i młodzieży, a papierosy są dla nich łatwo dostępne. 

Zażywanie środków psychoaktywnych nie jest powszechnym problemem na terenie gminy, 

ale być może społeczna wiedza na temat skali zjawiska nie jest wystarczająca. Uczniowie czerpią 

informacje na temat substancji psychoaktywnych głównie z telewizji i internetu, a w dalszej 

kolejności ze szkoły. 

Bardzo wielu mieszkańców było świadkami przemocy, a niepokojąco duża część doświadcza 

jej również osobiście. Przemoc bywa stosowana w miejscach publicznych takich jak szkoła czy praca. 

Poważnym problemem jest przemoc w rodzinie. 

 

Lokalna dostępność alkoholu 

 

W roku 2015 po raz pierwszy od wielu lat odnotowano spadek wartości sprzedawanego 

alkoholu na terenie Gminy. 

Na terenie Gminy działa 35 sklepów spożywczo-przemysłowych, w tym 5 na stacjach paliw oraz 21 

punktów gastronomicznych. 

Poniższe tabele przedstawiają wartość sprzedanego alkoholu na terenie gminy. 
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rok 

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach w rozbiciu na rodzaje alkoholi 

piwo wino wódka razem 

2012 4.477.960,26 488.125,56 3.331.771,06 8.297.856,88 

2013 4.845.130,34 588.968,04 3.814.408,35   9.248.506,73 

2014 3.664.720,98 524.872,21 6.176.501,90 10.366.095,09 

2015 4.608.112,51 576.389,34 3.539.143,94 8.723.645,79 

 

 

 

rok 

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w gastronomii w rozbiciu na rodzaje alkoholi 

piwo wino wódka razem 

2012 366.857,69 49.621,00 169.026,40   585.505,09 

2013 379.695,66 226.346,12 295.355,87 901.397,65 

2014 436.475,03 201.063,38 270.358,86 907.897,27 

2015 386.251,73 192.065,78 295.004,81 873.322,32 

 

 

rok Kwota sprzedaży we wszystkich 

punktach (sklepy + gastronomia) 

2012   8.883.361,97 

2013 10.149.904,38 

2014 11.273.992,36 

2015  9.596.968,11 

 

Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym, ale ponieważ powoduje określone szkody 

społeczne, ekonomiczne i zdrowotne ustawodawca przez stosowne regulacje prawne stara się 

ograniczyć rozmiary tych szkód oraz przeciwdziałać ich powstawaniu. Polityka alkoholowa wpływa 

na problemy związane z alkoholem za pomocą regulacji o charakterze reglamentacyjnym. 

Spożywanie alkoholu jest sprawą indywidualną każdego dorosłego konsumenta, ale kiedy jego picie 

powoduje negatywne konsekwencje dla otoczenia - wkracza prawo. 

 

IV. Kierunki działań 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

i zagrożonych uzależnieniem oraz osób współuzależnionych. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, 

społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

wspomaganie zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz realizacja programów opiekuńczo-

wychowawczych w placówkach oświatowych. 

4. Ograniczenie dostępu do alkoholu przez ustalenie zasad wydawania i cofania zezwoleń na 

prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi 

napojami. 

5. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, wolontariatu i osób 

fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w rodzinie. 

6. Wspomaganie doskonalenia zawodowego liderów profilaktyki. 
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V. Zadania 

 

1. Inicjowanie działań dotyczących realizacji Programu. 

2. Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie, w stosunku do osoby 

uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,  

w tym: 

a) motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego, 

b) udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, 

c) kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na specjalistyczne badania diagnostyczne 

(diagnoza choroby), 

d) kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

e) udział w postępowaniu sądowym. 

5. Wydawanie opinii o zgodności z uchwałami Rady Gminy, lokalizacji punktów sprzedaży 

alkoholu, zgodnie z art. 18 ust. 8 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

6. Współudział w kontrolowaniu przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

zgodnie z zapisami ustawy oraz wizytacje kontrolno - edukacyjne w zakresie przestrzegania zasad 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

7. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

 

VI. Cele główne Programu  

Celem strategicznym Programu jest kontynuacja procesu zmniejszenia skali problemów związanych 

z nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz szeroko pojęta profilaktyka wśród 

mieszkańców Gminy poprzez: dalsze ograniczanie dostępności napojów alkoholowych, 

motywowanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych, wspieranie osób uzależnionych po 

odbytej terapii i środowisk abstynenckich, wspieranie osób współuzależnionych  

i opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym jak również prowadzenie 

kompleksowej i wszechstronnej działalności profilaktycznej. 

 

 Cele szczegółowe Programu 

1. Zmniejszanie rozmiarów szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych nadużywaniem 

alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 

2. Rozpowszechnianie działań profilaktycznych skierowanych do wszystkich mieszkańców 

Gminy, a w sposób szczególny, do dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rodzin  

z grup ryzyka. 

3. Przeciwdziałanie wszelkim naruszeniom prawa związanych ze sprzedażą napojów 

alkoholowych. 

4. Wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych. 

5. Wspieranie pozytywnych relacji społecznych. 

 

VII. Realizator i partnerzy  Programu  
Realizatorem Programu jest Gmina  

Partnerami w realizacji Programu są: 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
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- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

- Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA, 

- Gminny Ośrodek Kultury, 

- Policja, 

- Placówki oświatowo - wychowawcze z terenu Gminy Wiązowna, 

- Szpital MSWiA w Otwocku, 

- Poradnia Leczenia Uzależnień w Otwocku, 

- Oddział Odwykowy Szpitala Psychiatrycznego w Pruszkowie, 

- Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Wiązownie i Gliniance, 

- Organizacje pozarządowe i pożytku publicznego, 

- Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Krajowe Biuro ds. Narkomanii, 

- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 

- Stowarzyszenie ,,Niebieska Linia‘‘. 

 

VIII. Sposób realizacji celów szczegółowych 

 

1.  Zmniejszanie  rozmiarów szkód  zdrowotnych i społecznych spowodowanych nadużywaniem 

alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 

Planowane działania: 

1. Przyjmowanie przez Komisję zgłoszeń o osobach nadużywających alkoholu. 

2. Posiedzenia Komisji - rozmowy z  osobami  uzależnionymi i współuzależnionymi, członkami 

rodzin. 

3. Kierowanie wniosków do sądu o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w placówkach lecznictwa  odwykowego, kierowanie na badania 

przez biegłych sądowych. 

4. Wspieranie działań placówek lecznictwa odwykowego, w szczególności przez finansowanie 

programów terapeutycznych dla dorosłych, młodzieży, osób uzależnionych, współuzależnionych 

oraz Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), ofiar i sprawców przemocy domowej, uzupełniających 

ofertę świadczeń zdrowotnych. 

5. Koordynowanie na poziomie Gminy działań podmiotów realizujących zadania w zakresie 

profilaktyki i terapii uzależnień. 

6. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w realizacji procedury "Niebieskiej Karty". 

7. Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla mieszkańców z dyżurującym 

specjalistą w dziedzinie uzależnień. 

8. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób po terapii odwykowej. 

9. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych. 

10. Wyjazdy motywująco - wspierające dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

11. Udzielanie indywidualnej pomocy dydaktycznej dzieciom z rodzin alkoholowych  

i niewydolnych wychowawczo. 

12. Indywidualna pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci z rodzin niewydolnych 

wychowawczo. 

13. Pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy i sprawców przemocy. 

14. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym. 

15. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Radiówku. 

16. Wspieranie Centrum Wolontariatu w Radiówku. 

17. Wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

 

2.  Rozpowszechnianie  działań  profilaktycznych      
Planowane działania: 

1. Prowadzenie kampanii informacyjnych przez akcje ulotkowe i plakatowe w celu 
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uświadomienia wpływu alkoholu i środków psychoaktywnych oraz nikotyny na życie  

i zdrowie człowieka. 

2. Prowadzenie kampanii na rzecz zwiększenia świadomości i odpowiedzialności sprzedawców 

alkoholu o szkodliwości sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim. 

3. Realizacja programów profilaktycznych w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach 

oświatowych i opiekuńczych: 

a) realizowanie dla dzieci i młodzieży programów z zakresu profilaktyki alkoholowej, narko-

tykowej, przeciwdziałania przemocy, zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa, 

b) działania edukacyjne i warsztaty prowadzone dla rodziców, 

c) programy rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

d)społeczne kampanie przeciw uzależnieniom. 

4. Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w środowisku lokalnym. 

5. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych o tematyce uzależnień, 

przemocy domowej w tym pozycji książkowych, broszur i czasopism. 

6. Dofinansowanie szkoleń i programów edukacyjno-profilaktycznych dla różnych grup  

zawodowych zajmujących się profilaktyką uzależnień. 

 

3. Przeciwdziałanie wszelkim naruszeniom prawa związanym ze sprzedażą napojów 

alkoholowych: 

Planowane działania: 

1. Podejmowanie akcji kontrolnych przez upoważnionych członków Komisji i Policję  

w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

2. Wydawanie decyzji o uchyleniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku 

nieprzestrzegania zasad obrotu tymi napojami, wynikających z ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3. Kontrola punktów ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w związku z wydaniem opinii (dotyczy lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu). 

4. Przeprowadzanie spotkań z właścicielami sklepów i sprzedawcami napojów alkoholowych. 

 

4. Tworzenie i wspieranie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo - wychowawczych 

Planowane działania : 

1. Współfinansowanie środowiskowych zajęć świetlicowych dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych. 

2. Propagowanie zdrowego i wolnego od uzależnień stylu życia. 

3. Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 

5. Wspieranie pozytywnych relacji społecznych 

Planowane działania: 

1. Współpraca z mediami lokalnymi w zakresie promowania życia bez nałogów. 

2. Realizacja działań twórczych i artystycznych, minimalizujących wśród dzieci  

i młodzieży występowanie ryzykownych zachowań. 

3. Promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia w szczególności poprzez promowanie  

pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego, jako formy 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

 

IX. Przewidywane efekty 

 

Przewidywane efekty realizacji zadań przyjętych w Programie to: 

1. Zmniejszanie liczby osób uzależnionych od alkoholu na terenie Gminy. 

2. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej negatywnych skutków używania środków 
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odurzających i nikotyny. 

3. Zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy na temat sposobów radzenia sobie z problemami 

alkoholowymi. 

4. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym. 

5. Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w nowych formach konstruktywnego spędzania czasu 

wolnego. 

6. Zwiększenie autorytetu wychowawczego rodziców i nauczycieli. 

 

X. Działalność Komisji  

 

Komisja jest powoływana przez Wójta. Jest organem podejmującym przede wszystkim 

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, dlatego też do zadań realizowanych przez jej 

członków należy m.in.: 

1. Przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. 

2. Przeprowadzanie  rozmów motywujących z osobami uzależnionymi mających na celu 

dobrowolne poddanie się terapii. 

3. Prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą przymusowego leczenia odwykowego  

i przekazanie jej do właściwego sądu. 

4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z obowiązującymi przepisami. 

5. Kontrolowanie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

6. Wspieranie działań na rzecz umocnienia rodzin dotkniętych problemem alkoholowym  

i działań profilaktycznych. 

W  skład Komisji wchodzą przede wszystkim przedstawiciele służb i instytucji, którzy w swojej pracy 

spotykają się z problemami związanymi z alkoholem. 

W ramach działań Komisji zrealizowano z powodzeniem szereg działań zmierzających do 

ograniczenia liczby osób z czynną chorobą alkoholową oraz łagodzenia jej skutków społecznych. 

 

XI. Zasady wynagradzania członków Komisji 
 

1. Członkom Komisji za udział w posiedzeniu przysługuje  wynagrodzenie w wysokości 160,00 

zł brutto, przewodniczącemu i sekretarzowi Komisji za prowadzenie czynności administracyjnych 

oraz udział w posiedzeniach w wysokości po 300,00 zł brutto, a zastępcy przewodniczącego 200,00 

zł brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 wypłacane będzie każdorazowo na podstawie 

sporządzonej listy dotyczącej wypłaty za udział w posiedzeniu lub pełnienia dyżuru Komisji. 

3. Komisja przeprowadza kontrolę przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów 

alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych. Za jednorazowy udział członka Komisji  

w kontroli co najmniej 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzonej w jednym dniu 

przysługuje dodatkowa dieta w wysokości 160,00 zł brutto. 

4. Wydatki za poniesione koszty podróży służbowych - delegacje członków Komisji, 

realizowane są ze środków budżetu przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających  

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w niniejszym 

Programie. 

 

XII. Zasady finansowania Programu 
 

1. Źródłem finansowania zadań Programu są, zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki finansowe z budżetu gminy pochodzące  

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz mogą być to również inne 
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środki z budżetu gminy. 

2. Środki, o których mowa w pkt. 1. gromadzone są w budżecie gminy w dziale 85 - Ochrona 

zdrowia w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i rozdziale 85153 - Przeciwdziałanie 

narkomanii. 

3. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na realizację zadań 

wynikających z Programu zatwierdza Wójt Gminy Wiązowna. 

4. Środki na realizację Programu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą 

do wykorzystania na realizację Programu w roku następnym. 

 

XIII. Ewaluacja Programu 

 

1. Ocena stopnia realizacji Programu, wskaźniki monitoringu: 

a) liczba wniosków skierowanych do GKRPA, 

b) liczba wniosków skierowanych przez GKRPA do sądu o zastosowanie obowiązku poddania 

się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

c) liczba osób przyjętych przez Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, 

d) liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi 

i informacyjnymi w szkołach, 

e) liczba i efekty kontroli punktów obrotu napojami alkoholowymi. 

2. Wyciągnięcie wniosków do przygotowania Programu na 2018 rok. 

3. Podstawowym źródłem informacji do opracowania ewaluacyjnego podsumowania Programu 

będą pisemne informacje przedstawione przez realizatorów poszczególnych zadań uwzględniające 

zgodność zrealizowanych zadań z przyjętymi założeniami oraz zgodność wydatkowania środków 

finansowych na realizację poszczególnych zadań w Programie. 

 

XIV. Kontrola realizacji  Programu  

1. Program obejmuje zadania do realizacji od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

2. Komisja ustala szczegółowy zakres działań wynikających z Programu, wnioskując 

jednocześnie o przeznaczenie na ten cel środków w budżecie gminy. 

3. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Wójt, podejmując niezbędne działania zmierzające 

do osiągnięcia wyznaczonych celów. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W myśl w/w ustawy realizacja działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.
Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Gminy.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uwzględnia również zadania
własne gminy w zakresie profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2017 został opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na
terenie gminy.

Po raz pierwszy Program został oparty na diagnozie problemów społecznych. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zleciła we wrześniu 2016 roku wykonanie diagnozy w celu
zbadania zagrożeń społecznych, w tym związanych z używaniem alkoholu i środków psychoaktywnych na
terenie gminy Wiązowna. Diagnoza została wykonana na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego
wśród uczniów szkół gimnazjalnych i dorosłych respondentów.

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Wiązowna w 2016 roku. Określa lokalne
propozycje działań w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód
społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu oraz związanych ze zjawiskiem przemocy. Program jest
adresowany do całej społeczności mieszkańców gminy Wiązowna, ze szczególnym uwzględnieniem osób
uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży, a także
osób zajmujących się problemami alkoholowymi zawodowo.

Środki na realizację zadań są uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok. Zgodnie z art. 18² ust. 1 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystywane jedynie na realizację gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być
przeznaczone na inne cele.

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok
2017 jest zasadne.
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