
UCHWAŁA NR XV/153/2015
RADY GMINY LELÓW

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelów na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz.1515) w związku z  art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. Nr 1286, z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Lelów na rok 2016 określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lelów

Władysław Jaworski
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Załącznik  

do Uchwały Nr XV/153/2015  

Rady Gminy Lelów  

z dnia 30 grudnia 2015 r.  

 

 

Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Lelów na 2016 rok 

 

§ 1. Wprowadzenie  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelów na rok 2016 jest podstawowym dokumentem 

określającym zakres i formę realizacji działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. 

Gminny program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań profilaktyki naprawczych 

zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz 

zmniejszeniu tych, które aktualnie występują. Program ten nakłada obowiązek kształtowania 

polityki alkoholowej, ważne jest to aby był skuteczny w działaniu i prosty w realizacji. 

Uznając życie obywateli w trzeźwości i z zapewnieniem bezpieczeństwa w rodzinie  

za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra społeczności gminnej, organy gminy 

są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów 

alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i wspierania przedsięwzięć 

mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych, 

działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania 

następstw nadużywania alkoholu, rozwiązywania problemów narkomanii, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, a osobą ich doświadczającym, zapewnienia kompleksowej pomocy; 

integracji społecznej dla osób uzależnionych. W działaniach podejmowanych na rzecz 

wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie organy gminy współdziałają z organizacjami społecznymi, 
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stowarzyszeniami i innymi specjalistycznymi jednostkami, których celem jest krzewienie 

trzeźwości i abstynencji, bezpiecznej rodziny, spełniającej funkcje wychowawcze. 

Na terenie naszej gminy nie działa żadna placówka lecznictwa odwykowego, jednak 

dla umożliwienia rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez lecznictwo, gmina 

współpracuje z ośrodkami z poza terenu gminy, gdzie mieszkańcy gminy mogą korzystać  

z opieki. Na mocy art. 21 ustawy bezpłatne leczenie osób uzależnionych od alkoholu odbywa 

się w podmiotach leczniczych, a od osób uzależnionych od alkoholu nie pobiera się opłat  

za świadczenia w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu.  

Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy psychicznej 

degradacji samego alkoholika, one dotykają wszystkich osób, które żyją, pracują czy 

przyjaźnią się z uzależnionym. 

W programie podjęto zagadnienia składające się z zadań, które wdrażane 

konsekwentnie i systematycznie prowadzić będą do osiągania zakładanych celów. 

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy będą 

realizowane poprzez kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje 

obywateli do powstrzymywanie się od spożycia alkoholu i narkotyków;  

2) działalność wychowawczą, zapobiegawczą i funkcyjną;  

3) ograniczenie dostępności alkoholu;  

4) działanie mające na celu leczenie, rehabilitację i readaptację osób uzależnionych; 

ograniczenie szkód zdrowotnych; terapię sprawców i osób doświadczających przemocy; 

5) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, narkotyków, stosowania 

przemocy i ich usuwanie;  

6) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania alkoholu i narkotyków; 

posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;  

7) udzielania wsparcia osobom uzależnionym podejmującym próby zerwania z nałogiem 

m.in. poprzez pomoc w nawiązaniu kontaktu z terapeutami oraz pomoc w uzyskaniu miejsca 

w ośrodku leczenia odwykowego; 
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8) koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom poprzez współpracę z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Policją, służbą zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi 

realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej,  

9) dofinansowanie działań programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla 

rodzin dotkniętych problemem przemocy realizowanych przez inne przedmioty, kościół, 

instytucje i inne organizacje pozarządowe; 

10) udzielanie pomocy po zakończeniu leczenia.  

 

§ 2. Zadania problemowe i sposób ich realizacji:  

 

ZADANIE 1.  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków  

I. Sposób realizacji:  

1. Informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach ambulatoryjnych  

i ośrodkach terapeutycznych;  

2. Pomoc osobom uzależnionym w szybkim podjęciu leczenia (kierowanie, edukacja, 

wspieranie psychiczne, porady prawne, praca socjalna);  

3. Pomoc psychologiczna dla ofiar i sprawców przemocy domowej;  

4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin; 

5. Finansowanie obozów socjoterapeutycznych, ferii zimowych, kolonii, półkolonii, 

zielonych szkół dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią; 

6. Szkolenia służb z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkotykowych.  

II. Podmioty realizujące:  

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie;  

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie; 

3. Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie; 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lelowie;  

5. Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;  

6. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Lelowie .  

7. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RDON „WOM” w Lelowie  

8. SPZOZGOZ w Lelowie 
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ZADANIE  2.  

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy 

psychospołecznej, prawnej i finansowej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie. 

I. Sposób realizacji:  

1. Podejmowanie działań interwencyjnych, mobilizujących osoby współuzależnione,  

z syndromem DDA, doświadczające przemocy, rodziców i opiekunów dzieci 

przyjmujących środki chemiczne, do podejmowania profesjonalnej terapii;  

2. Finansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym;  

3. Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

Celem zadania jest promowanie trzeźwego stylu życia, wyjaśnienie problematyki 

uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych, naukę odmowy picia 

alkoholu i przyjmowania innych substancji psychoaktywnych, wyjaśnienie 

problematyki przemocy w rodzinie, 

4. Finansowanie prowadzenia zajęć i programów rozwojowych dla dzieci w tym 

teatralnych, artystycznych, sportowych z elementami autorytetu trenera;  

5. Prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki alkoholowej społeczności 

lokalnej poprzez działalność informacyjną: zakup broszur, plakatów, ulotek z hasłami 

profilaktycznymi i rozprowadzenie ich na terenie gminy;  

6. Doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym;  

7. Doskonalenie metod interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”;  

8. Prowadzenie oddziaływań adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie; 

9. Organizowanie i dofinansowanie szkolnych wyjazdów uczniów z równoczesną 

realizacją profilaktyki uzależnień;  

10. Dofinansowanie programów autorskich osób fizycznych w zakresie profilaktyki  

i psychoterapii osób uzależnionych i ich rodzin;  

11. Udział w spektaklach teatralnych jako nowoczesnej formie profilaktyki uzależnień  

z czynnym udziałem uczniów.  
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II. Podmioty realizujące:  

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lelowie;  

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Lelowie;  

3. Komisariat Policji w Koniecpolu;  

4. Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii; 

5. Dyrektorzy szkół z terenu gminy Lelów;  

6. Organizacje pozarządowe;  

7. Dyrektorzy instytucji kultury działających na terenie gminy, 

8. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Lelowie.  

 

ZADANIE 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  

I. Sposób realizacji:  

1. Prowadzenie na terenie szkół podstawowych, gimnazjum i innych placówek 

oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci  

i młodzieży. 

2. Wspieranie działań w zakresie organizacji różnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych. 

3. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców i całej społeczności 

lokalnej, w tym promocji zdrowia m. in. organizowanie imprez sportowych, 

kulturalnych, festynów rodzinnych itp. 

4. Finansowanie nagród w konkursach plastycznych, literackich, sportowych 

dotyczących problemów uzależnień, czy też promującej zdrowy tryb życia. 

5. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu 

ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży 

alkoholu i papierosów osobom poniżej 18 roku życia;  

6. Rozpowszechnianie publikacji, materiałów edukacyjnych z treściami profilaktycznymi 

oraz dystrybucja wśród określonych grup adresatów;  
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7. Inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo w miejscach publicznych;  

II. Podmioty realizujące:  

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Lelowie;  

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie;  

3. Dyrektorzy szkół z terenu gminy Lelów;  

4. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie;  

5. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie  

6. Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;  

7. OSP w Gminie Lelów.  

8. Organizacje pozarządowe osoby fizyczne. 

9. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Lelowie.  

 

ZADANIE 4.  

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych.  

I. Sposób realizacji:  

1. Wspieranie materialne i organizacyjne podmiotów, organizacji i innych osób 

fizycznych działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych  

i zajmujących się problematyką profilaktyki,  

2. Wspomaganie grup samopomocowych, organizacji pozarządowych- w tym 

stowarzyszeń, Klubów sportowych, organizacji szkolnych, propagujących w swoich 

programach niesienie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii  

i przeciwdziałania przemocy. 

3. Wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych promujących 

bezalkoholowe przedsięwzięcia.  

II. Podmioty realizujące:  

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

2. Organizacje i stowarzyszenia zajmujące się profilaktyką alkoholową i narkotykową.  
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§ 3. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej 

''Komisją'', przysługuje wynagrodzenie za każdy udział w posiedzeniu Komisji w kwocie 

60,00 zł brutto. Koszty wynagrodzenia obejmują koszty dojazdu na posiedzenie komisji.  

2. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście 

obecności dołączonej do protokołu  z posiedzenia.  

3. Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji realizowane są ze środków budżetu 

gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, 

określonych w niniejszym Programie.  

4. Ustala się zwrot kosztów podróży dla członków Komisji za udział w szkoleniach oraz 

innych czynnościach  związanych z wykonywaniem zadań Komisji.  

 

 

 

§ 4. Źródło finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

1. Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków zaplanowanych w budżecie 

Gminy Lelów na 2016 r. pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  
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