UCHWAŁA Nr XI/146/2015
RADY MIEJSKIEJ w MROZACH
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz.1515), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz.
1286), art. 10 ust.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.
U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok” w brzmieniu ustalonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XI/146 /2015 z dnia
30 listopada 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mrozy na 2016 rok.

Wprowadzenie
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii.
Zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, wyznaczają działania z zakresu profilaktyki
zmierzające do zmniejszenia szkód społecznych i indywidualnych wynikających
z nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków.
§ 1. Cel i złożenia programu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu:
1. zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem i narkotykami,
2. ograniczenie zażywania alkoholu oraz narkotyków przez osoby nieletnie poprzez
realizacje programów profilaktycznych oraz promocję zdrowego stylu życia,
3. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków,
4. podnoszenie poziomu edukacji publicznej w zakresie: informowania o konsekwencjach
spożywania alkoholu i zażywanie narkotyków,
5. kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych przez sprzedawców napojów
alkoholowych.
Zadania szczegółowe do realizacji w 2016 roku.
§ 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych narkomanią i przemocą.
1. Informowanie społeczeństwa na temat możliwości korzystania z pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
2. Kierowanie osób potrzebujących wsparcia w związku z problemem uzależnień
do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego prowadzącego działalność przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim do korzystania
z bezpłatnej pomocy terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, której
udzielają specjaliści tacy jak: psycholog, pedagog, prawnik, kurator sądowy, policjant
i pracownik socjalny.
3. Motywowanie osób u których występuje uzależnienie od alkoholu lub narkotyków do
dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu.
4. Ponoszenie kosztów postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do leczeni
w placówkach odwykowych.

5. Podnoszenie kwalifikacji i osób zaangażowanych w działania profilaktyczne
w szczególności członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz pracowników
realizujących gminny program poprzez
uczestnictwo w szkoleniach, naradach, konferencjach.
§ 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub związane
z narkomanią pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
1. Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
czynności zmierzających do podjęcia terapii przez osoby uzależnione od alkoholu
i narkotyków oraz do orzekania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez
osoby uzależnione. Pokrywanie kosztów wydawania opinii przez biegłych psychiatrę
i psychologa w przedmiocie uzależnienia alkoholowego.
2. Kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
3. Współpraca z policją i zespołem interdyscyplinarnym w zakresie tworzenia systemu
pomocy dla ofiar przemocy domowej w ramach programu „Niebieska Karta”.
4. Organizowanie wypoczynku letniego oraz opieki w czasie ferii zimowych w formie
obozów, kolonii, półkolonii oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze
środowisk zagrożonych alkoholizmem, narkomanią a także pochodzących z rodzin
zagrożonych patologią.
5. Pomoc w organizowaniu w sposób pożyteczny spędzenia wolnego czasu przez dzieci
i młodzież z rodzin z problemami uzależnień od alkoholu i narkomanii tj. zajęcia
pozalekcyjne.
6. Organizowanie spotkań dla rodziców z problemem alkoholowym, narkomanią
z psychologiem, terapeutą lub prawnikiem w ramach szkoły dla rodziców.
§ 4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej kierowanej
w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych.
1. Organizowanie i prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży.
2. Organizowanie i finansowanie koncertów i spektakli teatralnych, poruszających
problemy przemocy, uzależnień od alkoholu i narkotyków.
3. Wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób
spędzenia wolnego czasu, skierowanych do dzieci i młodzieży poprzez organizowanie
imprez i zajęć o charakterze kulturalnym, turystyczno- krajoznawczym, rekreacyjnym
i sportowym, tj.: dzień dziecka, imprezy choinkowe, turnieje piłki nożnej, konkursy
profilaktyczne, literackie, plastyczne i artystyczne, imprezy sportowe, pikniki
i festyny rodzinne, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
4. Dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem dzieci i młodzieży na basen.
5. Współpraca ze szkołami w zakresie wczesnej diagnozy oraz interwencji, w przypadku
występowania zagrożeń w środowisku szkolnym.
6. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy.
7. Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (broszur, książek, ulotek,
plakatów i filmów).

8. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.
9. Finansowanie zakupu nagród, artykułów biurowych i materiałów informacyjno –
edukacyjnych, niezbędnych do realizacji szkoleń, zajęć, konkursów, zawodów
sportowych i innych imprez o tematyce ściśle powiązanej z problemem uzależnień,
profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia.
10. Kierowanie na szkolenia i kursy specjalistyczne osoby prowadzące zajęcia
profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą.
11. Organizowanie bezalkoholowych imprez integracyjnych z szeroko pojętą edukacją
adresowaną do rodzin.
12. Współfinansowanie przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych na terenie świetlic
wiejskich.
13. Współorganizowanie spotkania nawiązującego do tradycji Bożego Narodzenia dla
rodzin z terenu gminy.
§ 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. Zapewnienie działalności
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych i stowarzyszeń pomagającym
osobom zagrożonym uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.
2. Wsparcie dla Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego ustawę o przemocy
w rodzinie.
3. Zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych z zakresu alkoholizmu, narkomanii,
nikotynizmu i przemocy dla szkół, przychodni lekarskich, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
4. Wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych promujących
bezalkoholowe przedsięwzięcia.
5. Zabezpieczenie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
szkoleń dla jej członków oraz dofinansowanie niektórych kosztów realizacji
Programu.
§ 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
1. Przeprowadzanie kontroli podmiotów gospodarczych korzystających z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych ze szczególnym naciskiem na zakaz reklamy
i promocji oraz zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom
nietrzeźwym a także „pod zastaw” lub „na kredyt”.
2. Podejmowanie działań interwencyjnych w ujawnionych przypadkach sprzedaży
napojów alkoholowych nieletnim i osobom nietrzeźwym.
3. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych.
4. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu prawnych
regulacji dotyczących sprzedaży alkoholu niepełnoletnim i osobom nietrzeźwym.

§ 7. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1. Ustala się dla członków Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach
wynagrodzenie w wysokości:
1) 170,00 zł dla Przewodniczącego Komisji,
2) 150,00 zł dla członków Komisji.
2. Z tytułu wykonywania zadań poza siedzibą Komisji, tj. udział w naradach,
szkoleniach członkom Komisji przysługuje zwrot poniesionych kosztów na zasadach
przyjętych dla podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
O wyborze środka lokomocji dla podróży służbowej decyduje Burmistrz.
§ 8. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizują:
1. Urząd Miasta i Gminy Mrozy,
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koordynuje wykonanie
niniejszego Programu.
3. Placówki oświatowe w zakresie realizacji szkolnych programów profilaktycznych,
spektakli teatralnych, koncertów, organizacji konkursów, imprez o charakterze
profilaktycznym i związanych z tym spotkań.
4. Instytucje kultury w przedmiocie organizacji imprez i koncertów promujących
zdrowy i trzeźwy styl życia oraz pracy z dziećmi.
5. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w przedmiocie organizacji, imprez sportowych,
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy finansowej
i rzeczowej osobom i rodzinom, w których występują problemy z nadużywania
alkoholu i innymi używkami.
§ 9. Zasady finansowania zadań ujętych w Programie.
1. Finansowanie realizacji zadań Programu w 2016 roku będzie dokonywane z rocznych
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych
przez prowadzące sprzedaż podmioty gospodarcze oraz środków finansowych
uzyskanych z tego tytułu w roku 2015 i niewydatkowanych na realizację zadań
związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanią.
2. Planowane środki finansowe na realizację Programu w roku 2016 stanowią kwotę
120.000 zł.

UZASADNIENIE
do Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) oraz art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r., poz.124 z późn. zm.)
do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.
Do zadań tych należy:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkomanii,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 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 dowożenia dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, nakłada na Radę Miejską obowiązek uchwalenia corocznego
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii.
W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok ujęte zostały zadania nałożone na samorząd gminy
przez ww. artykuły ustaw.

