Uchwala nr 111/13/2014
Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwhtzywania
Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2015 dla
gminy Kazanow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0
samorz,!-dzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Poz. 594 ze zmianami), art. 4' ust. 2 i 5
ustawy z dnia 26 paidziemika 1982 r. 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. Poz. 124 ze
zmianami) uchwala si~ co nast~puje:

§1
Uchwala si't Gminny Program Profilaktyki i Rozwi'l-Zywania Problemow
Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2015 dla gminy Kazanow
oraz plan finansowy stanowi,!-ce zal,!-czniki do niniejszej uchwaly.

§2
Traci moc uchwala XXVII135/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia
2013 roku
§3
Wykonanie uchwaly powierza si't W ojtowi Gminy Kazanow.

§4
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem powzi'tcia.
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Za1llcznik Nr 1
do Uchwaly nr 111/13/2014
Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwhlzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii
na rok 2015 dla gminy Kazanow

Zgodnie z art. 4 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 paidziemika 1982 roku

0

wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, art. 10 ust. 1-4 ustawy z
dnia 29 lipca 2005r.
z

profilaktyk~

i

0

przeciwdzialaniu narkomanii prowadzenie dzialan zwi'!Zanych

rozwi~zywaniem

problemow uzalezuien nalezy do zadan wlasnych

Gminy.

W/w ustawy wymieniaj~ zadania, ktorych realizacja powinna bye w postaci gminnego

programu profilaktyki,

rozwi~zywania

problemow alkoholowych i przeciwdzialania

narkomanii uchwalanego corocznie przez Rad~ Gminy.
Srodki finansowe, przeznaczone na realizacj~ zadan pochodz~ z oplat wnoszonych

e

przez podmioty

ubiegaj~ce si~ 0

zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych.

Ustawodawca okreslil, iz mog~ bye one wykorzystywane wyl~cznie na realizacj~
zadan gminnego programu profilaktyki i

rozwi~wania

problemow alkoholowych

oraz przeci wdzialania narkomanii.
Za prawidlow~ realizacj~ zadan

-

Przewodnicz~cy

Miroslaw Drela

odpowiadaj~

Gminnej Komisji

(Urz~d

wyznaczeni przez Wojta:

Rozwi~zywania

Problemow Alkoholowych -

Gminy w Kazanowie, Plac Partyzantow 28, 26 - 713

Kazanow, tel. 048/67-66-103).
- Gminna Komisja Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych
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W mnteJszym gmlllnym programte na rok 2015 sprecyzowane zostaly zadania
wynikaj~ce

z ustaw z uwzglt(dnieniem doswiadczen zdobytych w poprzednich latach.

Najwazniejsze

cele

Gminnego

Programu

Profilaktyki

Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii

I.

Zwi~kszenie dost~pnosci

i

Rozwi~zywania

s~:

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

osob uzaleznionych

- Wspolpraca z Poradni~ Odwykow~ w Zwoleniu.
- Utworzenie punktu konsuitacyjnego.

•

- Informowanie

0

specjalistycznych instytucjach

zajmuj~cych

SIt( leczeniem

uzaleznien.
- Podejmowanie dzialan profilaktycznych I prewencyjnych - policja, sruzba
zdrowia.
- Dofinansowanie szkolen lub kursow specjalistycznych w zakresie pracy
terapeutycznej z osobami uzaleznionymi.

II. Udzielanie rodzinom, w ktorych

wyst~puj~

problemy alkoholowe pomocy

psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed

przemoc~

w

rodzinie

- Proby zapewnienia poradnictwa prawnego w zakresie problemow rodzinnych,
wynikaj~cych

z naduZywania alkoholu w rodzinie.

- Wspolpraca z Komend~ Powiatow~ Policji w Zwoleniu.
- Wspolpraca z Prokuratur~ Rejonow~ w Zwoleniu.
- Wspolpraca z S~dem Rejonowym w Zwoleniu.
- Wspolpraca z GOPS.
- Wspolpraca z placowkami oswiatowymi.
- Wspolpraca z placowkami sluzby zdrowia.
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- Przeszkolenie os6b w zakresie prowadzenia program6w dla ofiar przemocy
domowej.
- Wdrazanie procedury Niebieska Karta.
- Prowadzenie rozm6w profilaktycznych z rodzinami zagrozonymi alkoholem,
narkomanif! i przemocf!.
- Przeprowadzanie badan w srodowisku lokalnym (opracowywanie wywiad6w
srodowiskowych, ankiet).

III Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w

zakresie

rozwhlzywania

problem6w

alkoholowych

I

przeciwdzialania

narkomanii, w szczeg6Inosci dla dzieci i mlodzieiy, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zaj~c sportowych.

- Wprowadzanie program6w profilaktyczno-wychowawczych, spektakli, zajyc
edukacyjno-rozwojowych dla uczni6w do szk61 podstawowych i gimnazjum,
promujf!cych wartosciowy i zdrowy styl zycia.
- Prowadzenie spotkan i pogadanek z uczniami i rodzicami na temat alkoholizmu i
narkomanii.
- Zakup i dystrybucja materia16w informacyjnych i edukacyjnych (broszur, ulotek
itp.), sprzytu TV i video do prowadzenia dzialalnosci terapeutycznej i edukacyjnej
w szkolach i swietlicach.
- Przeprowadzanie ankiet wsr6d mlodziezy szkolnej dotyczf!cych spozywania
alkoholu, palenia papieros6w i uZywania narkotykow.
- Organizowanie wyjazdow, wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych, lub ich
rodzicow.
- Organizowanie lmprez rozrywkowo-okolicznosciowych propaguJf!ce zycie

1

zabawy bez uzaleznien: Dzien Dziecka, Andrzejki, Mikolajki (poczystunek,
konkursy - nagrody).
- Organizowanie w szkolach konkursow na temat uzaleznien.
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- Organizowanie i dofinansowanie zajyc rekreaeyjno - sportowyeh, kulturalnyeh
dla dzieei i mlodziezy w szkolaeh (organizowanie dodatkowyeh zajyc, otwareie
szk61 w ezasie pozalekeyjnym, eel em stworzenia mozliwosci spydzenia ezasu
wolnego, zakup niezbydnego sprzytu, ksi~zek).
- Prowadzenie szkolen

podnosz~eyeh

zadania profilaktyezne,

obejmuj~ee

kwalifikaeje zawodowe os6b

realizuj~eyeh

problematyky narkomanii, w szezeg6lnosei

dla: praeownik6w szk61, praeownik6w soejalnyeh, ezlonk6w GKRP A.

IV. Dzialania zmierzajilce do ograniczenia spozycia napojow alkoholowych
oraz zmiany struktury ich spoiycia

- Prowadzenie kontroli przestrzegania zakaz6w i ograniezen sprzedazy, podawania
i spozywania napoj6w alkoholowyeh.

- Szkolenie sprzedawe6w napoj6w alkoholowyeh.
- Opiniowanie wniosk6w

0

zgodnosci lokalizaeji punkt6w sprzedaZy napoj6w

alkoholowyeh z uehwal~ Rady Gminy.
- Podejmowanie interweneji w
art. 13 1 i 15 ustawy

0

zwi~ku

z naruszeniem przepis6w okreslonyeh w

wyehowaniu w trzezwosci oraz wystypowanie przed s~dem

w eharakterze oskarzyeiela publieznego.
- Przeprowadzenie odpowiedniego postypowania

pozwalaj~eego

na zgromadzenie

material6w niezbydnyeh do wystypowania przed s~dem w eharakterze oskarZyciela
publieznego w sprawaeh zwi~zanyeh z naruszeniem przepis6w art. 13 I i 15 ustawy
o wyehowaniu w trzezwosci i przeeiwdzialaniu alkoholizmowi.
- Zadbanie, aby koneesje na sprzedaz napoj6w alkoholowyeh byly przyznawane
lub przedluzane wyl~eznie osobom przeszkolonym.
- Zadbanie, aby w miejseaeh sprzedazy napoj6w alkoholowyeh pojawily siy
informaeje na temat szkodliwosei spozywania alkoholu oraz zakazie podawania
i sprzedazy osobom nieletnim lub nietrzezwym.
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V.

Zwi~kszanie

swiadomosci spolecznej Gminy

dotycz~cej

zagrozen

wspOlodpowiedzialnosc za stan bezpieczenstwa dzieci i mlodziezy

- Wsp6lpraca z Komend,! Powiatow,! Policji w Zwoleniu - wzmocnienie patroli,
organizowanie pogadanek, konkurs6w.
- Edukacja publiczna - prowadzenie profesjonalnych form medialnej edukacji
spoleczenstwa Gminy (informatory, ulotki, plakaty).
- Konkursy dla dzieci szkolnych

lmprezy masowe, wyjazdy do kina, teatru,

zawody sportowe, kolonie itp.
- Pomoc we wdrazaniu i realizacji program6w profilaktycznych dla dzieci i
mlodziezy w szkolach.
- Informowanie

0

specjalistycznych instytucjach zajmuj,!cych

si~

problematyk,!

zwalczania alkoholizmu, narkomanii i przemocy.
- Tworzenie konstruktywnych dzialan i form zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i mlodziezy, poprzez rozszerzanie ofert

zaj~6

w godzinach pozalekcyjnych

w okresie wakacji i ferii zimowych.

VI. Dzialalnosc Gminnej Komisji

Rozwi~zywania

Problemow Alkoholowych

Posiedzenia Komisji odbywaj,! si~ w zaleznosci od potrzeb.
- Ustala si~ wynagrodzenie dla czlonk6w GKRPA:
a) za udzial i prowadzenie posiedzen komisji dla przewodnicz'!cego, ustala
wynagrodzenie w wysokosci 12% minimalnego wynagrodzenia za

si~

prac~,

obowi,!zuj,!cego w 2015 roku.
b) za udzial i prowadzenie posiedzen komisji dla wiceprzewodnicz,!cego, ustala
si~

wynagrodzenie w wysokosci 11% minimalnego wynagrodzenia za

prac~,

obowi,!zuj,!cego w 2015 roku.
c) za udzial i protokolowanie posiedzen komisji dla Sekretarza, ustala

Sl~

wynagrodzenie w wysokosci 10% minimalnego wynagrodzenia za prace,
obowi,!zuj,!cego w 2015 roku.
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d) za udzial w posiedzeniach komisj i pozostalych czlonkow w wysokosci 9%
minimalnego wynagrodzenia za pract(,
Kierowanie do

S~du

wnioskow

0

obowi~uj~cego

w 2015 roku.

wszczt(cie postt(powania w sprawach

zastosowania obowi~zku poddania sit( leczeniu odwykowemu.
- Wspieranie i wspoldzialanie z organizacjami
zajmuj~cymi

sit( statutowo

profilaktyk~

samorz~dowymi

i

pozarz~dowymi,

problemow alkoholowych i

pomoc~

dla

osob uzalemionych od alkoholu.
- Przeprowadzanie wywiadow srodowiskowych
pozwalaj~ce

1

kierowanie na badania

ustalic stopien uzalemienia od alkoholu.

- Udzial w ogolnopolskich akcjach Panstwowej Agencji

Rozwi~zywania

Problemow Alkoholowych.

Opracowanie: Miroslaw Drela Przewodnicz~cy Gminnej Komisji Rozwi~ywania Problem6w Alkoholowych w
Kazanowie.
Wsp6lpraca: GKRPA, GOPS, KPP, pJac6wki oswiatowe

PRZE~lI\CY

P=I~amka
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Zal~cznik

Nr 2
do Uchwaly nr 111113/2014
Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Plan finansowy
na realizacj~ zadan uj~tych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwhlzywania Problemow Alkoholowych
oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2015 dla gminy Kazanow

Lp.

I

Zadania - problematyka

Koszt
realizacji

1.

Organizowanie i prowadzenie zajyc psychoterapeutycznych i
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i mtodzieZy przez
nauczycieli oraz terapeut6w.

2.

Organizowanie i prowadzenie lokalnych i regionalnych
kampanii edukacyjno-profilaktycznych, wprowadzanie
program6w profilaktycznych (imprezy rozrywkowe, teatrzyki,
imprezy sportowe, wycieczki, kolonie majl!ce wyraine
odniesienie profilaktyczne).

11.100,00

3.

Przeprowadzanie szkolen przez osoby posiadajl!ce okreSlone
preferencje do prowadzenia zajyc, rozmow, szkolen
(prowadzenie rozmow motywacyjnych do leczenia
odwykowego, przygotowanie materialow - dokumentacji do
Sl!du, kontrola punktow sprzedaZy alkoholu, itp.).

2.000,00

4.

Zakup sprzytu audiowizualnego, sportowego, wyposazenia
oraz materia16w edukacyjnych dla potrzeb realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwil!zywania
Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii.

8.000,00

5.

Organizowanie roznych form pomocy dla rodzin
patologicznych

6.000,00

6.

Wynagrodzenia dla czlonkow Gminnej Komisji
Rozwil!zywania Problemow Alkoholowych

6.000,00

7.

Rome wydatki na rzecz osob fizycznych (delegacje,
szkolenia, prace administracyjno-biurowe, materialy
korespondencyjne, oplaty pocztowe i telekomunikacyjne).

1.400,00

l

RAZEM

Uwagi

35.500,00

70.000,00

,......,
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