UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY W BOJADŁACH
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bojadła na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm), art. 4¹ ust. 2 i 5 i art. 18² ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 2277 z późn. zm.) art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ) uchwala się, co następuje:
uchwala się, co następuje: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Bojadła na 2021 rok
§ 1. 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa
o przeciwdziałaniu narkomanii nakładają na gminę obowiązek podejmowania działań w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu, rozwijanie świadomości społecznej w tym
zakresie zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów
w zakresie sposobu spożywania tych napojów, przeciwdziałania powstaniu i usuwaniu następstw
nadużywania alkoholu, oddziaływanie na osoby uzależnione
i zagrożone uzależnieniem
od narkotyków, nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.
2. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci niniejszego Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Program realizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojadłach i placówki oświatowe. Realizatorem programu mogą
być również placówki profesjonalnie zajmujące się profilaktyką i terapią uzależnień.
§ 2. Na podstawie dogłębnej diagnozy stanu problemów społecznych, problemów uzależnień w Gminie
Bojadła oraz działając w oparciu o:
1) ustawę
z dnia
26 października
1982 r
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),
2) ustawę z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2050.),
3) Narodowy Program Zdrowia na lata 2020-2025 przyjmuje się
działania do realizacji w 2021 roku:

następujące zadania oraz

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu lub narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:
a) stały kontakt z osobami z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami,
b) umożliwianie podejmowania szybkich działań i kontaktu z organizacjami i osobami niosącymi
pomoc (Niebieska Linia, Policja, pedagog, psychiatra, radca prawny),
c) umożliwienie osobom uzależnionym podejmowania regularnej terapii poprzez udzielanie
odpowiednich informacji,
d) motywowanie i zachęcanie osób uzależnionych do
konsultacyjnym ds. uzależnień w gminie w Bojadłach,
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e) kierowanie do sądu wniosków o poddanie obowiązkowi leczenia odwykowego osób
uzależnionych,
f) kierowanie i opłacenie kosztów za osoby na badania przez lekarza biegłego w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia,
g) inicjowanie postępowań w przedmiocie kierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe,
z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia,
w ramach zwiększenia dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie
leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
a) kontynuowanie działalności świetlic środowiskowych w Klenicy, w Bełczu i w Bojadłach,
zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia w ramach profilaktyki selektywnej ukierunkowanej
na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka,
b) organizowanie i finansowanie wyjazdów dzieci na kolonie terapeutyczne, obozy,
c) wspieranie grup terapeutycznych już działających oraz tworzenie, w miarę potrzeb, nowych grup
dla osób uzależnionych i współuzależnionych zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia
w ramach profilaktyki selektywnej ukierunkowanej na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka,
d) organizowanie i finansowanie w okresie letnim półkolonii dla dzieci,
e) interwencje w rodzinie,
f) wspieranie i współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą w stosowaniu metod
wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji,
g) podejmowanie działań zmierzających do poszerzenia i podniesienia jakości oferty
psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym. z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, zgodnie z Narodowym Programem
Zdrowia, w ramach zwiększenia dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń
w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:
a) zakup materiałów oświatowo - edukacyjnych dot. profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania
narkomanii,
b) zaopatrywanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą w biuletyny i broszury dot.
problemów alkoholowych i narkomanii,
c) prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej,
w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii,

informacyjnej

i zapobiegawczej

d) realizację programów profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla
dzieci i młodzieży, w tym podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w tych programach w ramach działalności świetlic,
e) współorganizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
dla poszczególnych grup zawodowych z terenu gminy Bojadła: pracowników oświaty, Policji,
pomocy społecznej, administracji samorządowej, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia
w ramach podnoszenia kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu i przeciwdziałania
narkomani,
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f) rozwijanie świadomości prozdrowotnej, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, w ramach
profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanej na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka,
g) prowadzenie na terenie gminy Bojadła kampanii edukacyjno-informacyjnych rekomendowanych
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, w ramach
upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości
przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym,
h) zapobieganie zaburzeniom rozwojowym dzieci i młodzieży, zgodnie z Narodowym Programem
Zdrowia, w ramach zwiększenia dostępności pomocy dla dzieci z FASD (Fetal Alcohol Spectrum
Disorder) oraz ich opiekunów,
i) podejmowanie, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, działań edukacyjnych dla dorosłych
w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
j) organizowanie spotkań informacyjnych dla sprzedawców i właścicieli sklepów oraz lokali
gastronomicznych sprzedających napoje alkoholowe w celu przestrzegania zakazów
ustawowych, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia w ramach zmniejszenia dostępności
fizycznej i ekonomicznej alkoholu.
4) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii poprzez:
a) współpracę i wspomaganie działań Policji w ich interwencjach przeciwko przemocy domowej,
b) przekazywanie szkołom i świetlicom wiejskim materiałów edukacyjnych dotyczących problemu
alkoholowego i narkomanii, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, w ramach podnoszenie
kompetencji osób pracujących z dziećmi młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
c) udzielenie osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym i instytucjom pomocy merytorycznej
z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii,
d) koordynowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z instytucjami działającymi na rzecz i dobro społeczeństwa (sądy, kuratorzy, Policja, szkoły,
Ośrodek Pomocy Społecznej, samorząd lokalny, służba zdrowia, organizacje pozarządowe),
e) dofinansowanie imprez o charakterze kulturalno-turystycznym propagującym idee trzeźwości
i zdrowy tryb życia w społeczności lokalnej,
f) wspieranie instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych prowadzących działalność
w zakresie zagospodarowania czasu wolego dzieci i młodzieży lub działalność edukacyjną
w zakresie profilaktyki uzależnień, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia w ramach
podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi młodzieżą w zakresie skutecznych
oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem
alkoholowym.
5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
w tym:
a) podejmowanie działań edukacyjnych wobec sprzedawców alkoholu poprzez rozmowy,
b) podejmowanie interwencji w przypadku łamania zakazu sprzedaży alkoholu dla nieletnich,
c) kontrola punktów sprzedaży alkoholu pod względem przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydawanie zaleceń i wniosków
pokontrolnych,
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d) w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi inicjowanie postępowań karnych i postępowań w sprawach
o wykroczenia oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego.
6) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego poprzez:
a) prowadzenie działań związanych z rehabilitacją społeczną osób walczących efektywnie
z nałogiem mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia
w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych,
b) inicjowanie współpracy instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie
psychospołecznej i reintegracji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.

pomocy

7) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej poprzez:
a) wspieranie zatrudnienia socjalnego w ramach działalności stowarzyszeń i klubów abstynenckich,
b) wspieranie organizacji działających na rzecz aktywacji zawodowej osób
z uzależnienia.

wychodzących

§ 3. Określa się następujące zasady wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, zwanej dalej „GKRPA”:
1) Przewodniczącemu GKRPA przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 13 %
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dany rok.
2) Członkom GKRPA przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 8% minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego na dany rok.
3) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1-2, przysługuje za udział w każdym posiedzeniu
Komisji, za udział w każdej przeprowadzonej kontroli w placówkach handlowych, podczas
której skontrolowano minimum 4 placówki, za uczestnictwo w szkoleniach oraz za
reprezentowanie GKRPA na rozprawach sądowych.
4) Prace Komisji wykonywane są w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego programu.
5) Podstawą do stwierdzenia obecności członka GKRPA na posiedzeniu, uczestniczenia
w przeprowadzonej kontroli lub szkoleniu jest lista obecności podpisana przez
uczestniczących.
6) Listę obecności członków Komisji na posiedzeniach, potwierdza przewodniczący GKRPA.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
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Uzasadnienie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021, stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.
Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (2018.) w 2016 roku z powodu spożycia napojów
alkoholowych zmarło 3 miliony osób. Eksperci WHO podkreślają, że szkodliwe picie alkoholu
wywołuje aż 200 chorób i rodzajów urazów. Alkohol etylowy jest substancją psychoaktywną silnie
działającą na ludzki organizm. Etanol, który znajduje się we wszystkich wyrobach alkoholowych
(piwo, wino, wódka i inne) jest taki sam i działa tak samo.
Spożywanie produktów zawierających etanol stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz
prowadzi do uzależnienia. Dlatego wyroby alkoholowe nie powinny być traktowane jako zwykły
towar konsumpcyjny a formy zakupu i spożywania powinny być ściśle określone przez przepisy
prawa. Określone reguły prawne winny mieć na celu zmniejszanie prawdopodobieństwa wystąpienia
szkód w społeczności lokalnej.
Średnia spożycia alkoholu w Polsce jest wyższa niż średnia europejska – według danych WHO
w Polsce na jednego mieszkańca przypadało w 2016 roku średnio 10,4 litra czystego alkoholu
etylowego, co sprawia, że nasz kraj znajduje się w czołówce europejskich państw pod względem
spożycia alkoholu. Z najnowszych badań wynika także, że nadużywanie alkoholu dotyczy ponad 2,5
mln Polaków. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci.
Z kolei 700-900 tys. osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu. Głównym obszarem,
w którym występują szkody spowodowane nadużywaniem alkoholu jest rodzina. Alkohol ma
bezpośredni wpływ na rozpad więzi rodzinnych i ilość rozwodów; na występowanie przemocy
domowej, również wobec dzieci (ok.70% przypadków); na bardzo dużą ilość urodzeń dzieci z FASD;
na problem bezrobocia i bezdomności.
W Polsce największą popularnością wśród wyrobów alkoholowych cieszy się piwo (ok. 60%) ale
spożycie wódki nadal stanowi 1/3 wszystkich napojów alkoholowych i należy do największych
w Europie.
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