Projekt
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BYTNICA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bytnica na 2020 rok
Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 poz. 2137 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm. ) uchwala się
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Bytnica na 2020 rok
§ 1. Wprowadzenie
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
2018 poz. 2137 ze zm.) nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia
spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów
w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania
alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom. Alkohol jest
legalnym towarem rynkowym i powoduje określone szkody społeczne, ekonomiczne i zdrowotne zwłaszcza
spożywany w nadmiernych ilościach. Alkohol jest przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, który przez
regulacje prawne wpływa na minimalizowanie powstawania szkód. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii również
wymienia katalog zadań, za realizację których odpowiedzialna staje się gmina. Skupiają się one wokół szeroko
rozumianej pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzin, a także profilaktyce
adresowanej do różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań może odbywać się
na podstawie dwóch odrębnych programów uchwalanych corocznie lub jednego wspólnego zawierającego zadania
z obydwu ustaw. W roku 2019 obowiązywał Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalony 31 stycznia 2019r. przez Radę Gminy Bytnica
uchwałą nr IV/21/2019. W 2020 roku realizacja zadań wskazanych w art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 poz. 2137 ze zm.) oraz
w art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019 poz. 852 ze zm.) odbywa się
na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii, który stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych. W programie uwzględnia się
cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. 2016 poz. 1492). Umieszczenie zadań wynikających z odrębnych
ustaw w jednym programie wynika przede wszystkim z faktu, że do większości z nich można zaproponować
zbieżne działania profilaktyczne, nierzadko tożsame oraz to, że zadania do realizacji wynikające z tych ustaw mogą
być finansowane z tych samych środków. Ustawodawca wskazał gminom środki finansowe na realizację
wskazanych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, pochodzący z opłat za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów
alkoholowych. Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniższym programie są kontynuacją działalności
prowadzonej w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej realizacji działań pozwalają na
dokładniejsze poznanie środowiska lokalnego i jego potrzeb.
§ 2. Realizatorzy:
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1. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy zgodnie z art. 41 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 poz. 2137 ze
zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019 poz. 852 ze zm.).
Skuteczna realizacja tego programu opiera się na współpracy z poniżej wymienionymi instytucjami:
1) Wójtem Gminy Bytnica i powołaną przez niego Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Poradniami Odwykowymi lub Placówkami Lecznictwa Odwykowego,
3) Powiatową Komendą Policji w Krośnie Odrz.,
4) Sądem Rejonowym w Krośnie Odrz.,
5) Organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie gminy,
6) Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
7) Zespołem Edukacyjnym w Bytnicy,
8) Gminną Biblioteką Publiczną w Bytnicy.
§ 3. Diagnoza Sytuacyjna dotycząca problemów lokalnych w Gminie Bytnica
1. Liczba mieszkańców w Gminie Bytnica na dzień 31 lipca 2019r. wynosiła 2547.
2. Działalność profilaktyczna:
1) Bardzo ważne w planowaniu i realizacji działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii jest dokładne rozpoznanie problemów na terenie gminy
Bytnica, zachowań związanych z konsumpcją napojów alkoholowych, struktury spożycia oraz zaburzeń życia
społecznego i rodzinnego wywołanego uzależnieniem. Skalę problemów społecznych Gminy Bytnica
związanych z nadużywaniem alkoholu lub innych używek przez mieszkańców obrazują poniżej przedstawione
dane dotyczące działań w sferze przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Do jednego z głównych zadań
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy podejmowanie czynności zmierzających
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego. Polskie ustawodawstwo mówi o zobowiązaniu do leczenia odwykowego,
a więc nie ma to charakteru przymusu w sensie prawnym. Z prowadzonej ewidencji wynika, że Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 prowadziła 18 postępowań dotyczących osób
nadużywających alkoholu. Obecnie komisja prowadzi 5 spraw, których procedura rozpoczęła się 2019 roku
oraz 16 z roku poprzedniego (2018). Na dzień 31 lipca 2019 roku złożono 5 wniosków do Sądu, 9 procedur jest
zamkniętych w wyniku: śmierci uczestnika postępowania, przebywania uczestnika postępowania w zakładzie
karnym, decyzji komisji o braku dalszych podstaw do prowadzenia postępowania.
2) Rada Gminy Bytnica dnia 01 sierpnia 2018 r zgodnie z obowiązującymi przepisami po zasięgnięciu opinii
jednostek pomocniczych gminy uchwałą Nr XXVII/135/2018 ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Bytnica. Dokonano rozbicia na poszczególne rodzaje napojów
alkoholowych. W sumie maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży określono na 15 zezwoleń. Maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży określono na 5 zezwoleń. Natomiast
uchwałą Nr XXVII/136 ustalono zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Bytnica. Wskazano, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 100 m od obiektów o szczególnym
znaczeniu czyli obiektów kultu religijnego (kościołów, kaplic, czynnych cmentarzy) i placówek oświatowo
wychowawczych (szkół, przedszkoli, świetlic, placów zabaw). W Gminie Bytnica znajduje się 8 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 1 punkt
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokal gastronomiczny).
3) W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła jeden wniosek
o realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaopiniowała wnioski
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wydano 4 postanowienia w sprawie wydania
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów handlowych. Wydano 12 zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Na dzień 31 lipca 2019r. wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Gmina realizuje politykę ograniczenia dostępności do napojów alkoholowych poprzez kontrolowanie punktów
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sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4) W 2018 roku przeprowadzono szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Gminy Bytnica.
W Gminie Bytnica wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od kilku lat utrzymuje się na
podobnym poziomie.
5) W 2018 i 2019 roku dofinansowano prowadzenie zajęć profilaktycznych i edukacyjno – rozwojowych dla
dzieci i młodzieży przy Gminnej Bibliotece w Bytnicy – filia w Budachowie.
6) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 i 2019 roku przeznaczyła środki na cykl
działań w ramach ogólnopolskiej Kampanii Postaw na Rodzinę m.in. warsztaty dla dzieci i rodziców
przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej” czy pikniki rodzinne.
7) Znacząca część działań podejmowanych w ramach Gminnego programu to zadania profilaktyki uniwersalnej,
których adresatami są dzieci uczęszczające do szkół, dla których Gmina Bytnica jest organem prowadzącym.
Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Edukacyjny, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole.
W ramach współpracy z GKRPA część działań realizowanych przez szkołę opłacana jest ze środków
zabezpieczonych w budżecie niniejszego programu. W 2018/2019 roku szkolnym w ramach środków
przeznaczonych w budżecie Gminy na profilaktykę finansowano realizacje programów profilaktycznych
w placówkach oświatowych:
1. Zachowaj Trzeźwy Umysł,
2. Program Profilaktyczny „Domowi Detektywi” – „Jaś i Małgosia na tropie”,
3. Program „Debata”,
4. „Postaw na rodzinę”,
5. „Tomek i Czarny Kruk”,
6. Uzależnienia,
7. „Autorytet”
8. „Fonoholizm”,
8) W 2018 przeprowadzono społeczną diagnozę uczniów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” raport
lokalny Lustro (Dyczewski B. 2019, Społeczna diagnoza uczniów 2018, Lustro, Raport lokalny Bytnica,
Województwo lubuskie). Badanie rozmiaru problemów społecznych na terenie Gminy Bytnica dotyczyło
między innymi zagadnień związanych ze szkołą, rodziną, zdrowiem, czasem wolnym, aktywnością fizyczną
i samooceną stanu zdrowia, zwyczajów żywieniowych, używek i leków (alkohol, papierosy, inne), przemocy
i agresji, grania w gry, korzystania z internetu, smartfona, podstawowych czynności życia codziennego, pracy
i ekonomii, kapitału społecznego. Aby zapewnić reprezentatywność badanej populacji zbadano dzieci
i młodzież zamieszkującą i uczęszczającą do Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy. Badania przeprowadzone
zostały w klasach V, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej. Jedno z pytań w przeprowadzonej diagnozie
brzmiało „czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy widziałeś kogoś ze swoich rówieśników, kto: palił papierosa, palił
marihuanę, zażywał dopalaczy, pił piwo, pił wino, pił wódkę, pił szampana, pił drinka?”.Wyniki procentowe
przedstawiały się następująco1) :
Klasa V-VI
czy w ciągu
ostatnich 12
miesięcy
widziałeś kogoś
ze swoich
rówieśników,
kto:
palił papierosa

wcale

80

mniej więcej
raz w
miesiącu lub
rzadziej

kilka razy w
miesiącu

mniej więcej
raz na
tydzień

kilka razy w
tygodniu

5

5

0

0

codziennie

10

1) Źródło:

(Dyczewski B. 2019, Społeczna diagnoza uczniów 2018, Lustro, Raport lokalny Bytnica, Województwo lubuskie), s.
132, 143
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palił
marihuanę
zażywał
dopalaczy
pił piwo
pił wino
pił wódkę
pił szampana
pił drinka

100

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

80
95
100
70
95

10
0
0
15
0

0
0
0
5
50

5
5
0
5
0

0
0
0
0
0

5
0
0
5
0

Klasa VII-VIII
czy w ciągu
ostatnich 12
miesięcy
widziałeś kogoś
ze swoich
rówieśników,
kto:
palił papierosa
palił
marihuanę
zażywał
dopalaczy
pił piwo
pił wino
pił wódkę
pił szampana
pił drinka

mniej więcej
raz w
miesiącu lub
rzadziej

kilka razy w
miesiącu

mniej więcej
raz na
tydzień

kilka razy w
tygodniu

50
83,33

16,67
0

16,67
16,67

0
0

0
0

16,67
0

83,33

0

0

0

16,67

0

66,67
83,33
50
100
83,33

0
16,67
33,33
0
16,67

16,67
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

16,67
0
16,67
0
0

wcale
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Wyniki pytania „czy ty sam(a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy zapaliłe(a)ś papierosa, marihuanę, zażyłe(a)ś
dopalaczy, wypiłe(a)ś piwo, wypiłe(a)ś wino, wypiłe(a)ś wódkę, wypiłe(a)ś szampana, wypiłe(a)ś
drinka?”Wyniki procentowe przedstawiały się odpowiednio2) :
Klasa V-VI

czy ty sam(a) w
ciągu ostatnich
12 miesięcy:

zapaliłe(a)ś
papierosa

wcale

100

mniej więcej
raz w
miesiącu lub
rzadziej

kilka razy w
miesiącu

mniej więcej
raz na
tydzień

kilka razy w
tygodniu

0

0

0

0

codziennie

0

2) Źródło:

(Dyczewski B. 2019, Społeczna diagnoza uczniów 2018, Lustro, Raport lokalny Bytnica, Województwo lubuskie), s.
154, 165
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zapaliłe(a)ś
marihuanę
Zażywałe(a)ś
dopalaczy
wypiłe(a)ś piwo
wypiłe(a)ś wino
wypiłe(a)ś
wódkę
wypiłe(a)ś
szampana
wypiłe(a)ś
drinka

100

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

95
100
100

5
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

85

10

5

0

0

0

100

0

0

0

0

0

mniej więcej
raz na
tydzień

kilka razy w
tygodniu

codziennie

Klasa VII-VIII

czy ty sam(a) w
ciągu ostatnich
12 miesięcy:

wcale

mniej więcej
raz w
miesiącu lub
rzadziej
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zapaliłe(a)ś
papierosa
zapaliłe(a)ś
marihuanę
Zażywałe(a)ś
dopalaczy
wypiłe(a)ś piwo
wypiłe(a)ś wino
wypiłe(a)ś
wódkę
wypiłe(a)ś
szampana
wypiłe(a)ś
drinka

83,33

16,67

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

66,67
100

33,33
0

0
0

0
0

0
0

0
0

100

0

0

0

0

0

83,33

16,67

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

Z przeprowadzonej analizy wynika, że alkohol i papierosy są najbardziej popularną używką w populacji
badanych uczniów z terenu Gminy Bytnica. Ponadto starsza młodzież częściej deklaruje kontakt z alkoholem,
nikotyną.
9) W 2018 wprowadzono nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nowelizacja jest odpowiedzią na
niewystarczającą skuteczność walki z dopalaczami, których zażywanie może powodować zatrucia, a nawet
śmierć. Po zmianach są one traktowane na równi z narkotykami. Otrzymane dane statystyczne stanowią bardzo
ważny punkt odniesienia dla planowanych działań profilaktycznych. Należy pamiętać o tym, że pomocy
i dostarczania specjalistycznej wiedzy na temat uzależnień wymagają nie tylko dzieci oraz młodzież, ale także
często ich rodzice, osoby dorosłe. Pomagać to nie tylko minimalizować skutki spożywania alkoholu czy
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substancji o niewiadomym składzie ale przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać,
wskazywać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
konfliktowymi. Pomagać to również podejmować działania polegające na kształtowaniu prawidłowych postaw
osobowościowych, uczyć umiejętności mówienia „nie” wszelkim używkom, w przypadku presji otoczenia.
10) Na terenie Gminy Bytnica zwiększa się dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, a także doświadczających przemocy poprzez zakup usług
w postaci porad terapeutycznych, porad psychologicznych w punkcie konsultacyjnym. Terapeuta uzależnień
w 2018 i 2019 roku udzielał porad i pełnił dyżur raz w miesiącu przez dwie godziny. Psycholog udzielał porad
dwa razy w miesiącu. Pomocy psychologicznej oczekują także członkowie rodzin nadużywających alkoholu.
Natomiast z porad terapeuty w przeważającej większości korzystają osoby uzależnione od alkoholu.
3. Problem nadużywania alkoholu często wiąże się z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie (przemocy
fizycznej, psychicznej bądź ekonomicznej). Ze sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Bytnica za 2018 rok wynika, że zwołano
9 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 18 spotkań grup roboczych. W 2018 roku sporządzono
11 „Niebieskich kart A”. Prowadzono 18 spraw w ramach procedury „Niebieskie karty”. Sporządzono
6 „Niebieskich kart C” oraz 7 „Niebieskich Kart D”. Liczba zakończonych w 2018r. spraw w ramach procedury
„Niebieskie Karty” wyniosła 7 z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowanych działań. W 2019
roku prowadzonych jest 12 spraw w ramach procedury „Niebieskie karty”. Członkowie rodzin osób objętych
procedurą Niebieskiej Karty otrzymują informacje o możliwości skorzystania z różnych form wsparcia. W 2018
i 2019 roku prowadzone było poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy z psychologiem. W ramach
pełnionych konsultacji zaobserwowano, że w niektórych przypadkach, przemoc domowa i poważne zaniedbania
wychowawcze występowały w związku z uzależnieniem od alkoholu. Dane statystyczne lokalne poświadczają
opracowania naukowe mówiące o związku alkoholu i przemocy w rodzinie. Alkohol może pobudzać agresję lub
przemoc przez zakłócenie normalnej pracy mózgu. Prace badawcze potwierdzają wzrost agresywności w miarę
wzrostu ilości spożytego alkoholu. Zarówno spożycie alkoholu, jak i przemoc są powszechnymi zjawiskami
w społeczeństwie i istnieje pomiędzy nimi wiele związków, a podejmowanie działań profilaktycznych może
ograniczyć skalę zachowań destrukcyjnych.
4. Z pomocy materialnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy w 2018 roku skorzystało 139 rodzin. 5 rodzin
korzystało z pomocy materialnej z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego
z członków rodziny.
5. W 2018 roku nie zatrzymano osób z terenu gminy do wytrzeźwienia w izbie wytrzeźwień.
6. Realizacja programu przyczynia się do zapobiegania powstawaniu nowych problemów, ograniczeniu już
powstałych oraz ograniczeniu szkód zdrowotnych, jak również propagowaniu zdrowego stylu życia bez alkoholu
i innych używek.
§ 4. Adresaci programu:
1. dzieci, młodzież,
2. dorośli mieszkańcy Gminy Bytnica,
3. kadra pedagogiczna szkół,
4. sprzedawcy napojów alkoholowych,
5. organizacje pozarządowe,
6. osoby uzależnione, pijące ryzykownie i ich rodziny,
7. lokalne instytucje współpracujące w szeroko rozumianych obszarach problemowych ujętych w niniejszym
programie.
§ 5. Cele programu
1. Celem głównym Programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających
z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków
i podejmowania innych zachowań ryzykownych.
2. Cele szczegółowe:
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1) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej;
2) prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków itp.;
3) zwiększenie świadomości na temat szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz używaniem substancji
psychoaktywnych;
4) dostosowanie programów profilaktycznych do zdiagnozowanych potrzeb;
5) zwiększenie dostępu do pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla osób
uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych oraz członków ich rodzin;
6) minimalizowanie szkód zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu oraz używania substancji
psychoaktywnych;
7) promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez
dzieci, młodzież oraz dorosłych;
8) wzmacnianie kompetencji członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników
pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przepisów prawa, podejmowania interwencji w sytuacjach problemowych poprzez
organizowanie szkoleń, wymianę doświadczeń, monitorowanie i diagnozowanie sytuacji związanej
z rozmiarem uzależnień w gminie;
9) zwiększenie zaangażowania lokalnych społeczności poprzez wspieranie działań o charakterze edukacyjnym
i profilaktycznym (placówki oświatowe, kulturalne, sportowe, organizacje pozarządowe).
10) prowadzenie działań zmierzających do prawidłowego realizowania przepisów ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 poz. 2137 ze zm.), ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.), rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U.
2016 poz. 1492), oraz ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym.
§ 6. Zadania programu i sposoby realizacji
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków:

i osób

1) motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem;
2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia;
3) rozwijanie i wspieranie działalności punktu informacyjno – konsultacyjnego - dyżury terapeuty uzależnień
w Punkcie Konsultacyjnym;
4) współpraca z Poradniami Leczenia Uzależnień;
5) kierowanie na badania do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, opłaty za
wydanie opinii, opłaty sądowe od wniosków o zastosowanie przymusu leczenia odwykowego;
6) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych;
7) wspieranie osób uzależnionych po zakończonych terapiach;
8) upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych, dotyczących możliwości
uzyskania specjalistycznej pomocy;
9) wspieranie działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób pracujących z uzależnionymi
i współuzależnionymi;
10) gromadzenie i udzielanie informacji o formach profesjonalnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
osobom uzależnionym i współuzależnionym w ośrodkach na terenie gminy, powiatu, województwa;
11) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach
uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
12) inicjowanie interwencji kryzysowej;
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13) udostępnianie materiałów
psychoaktywnych.

informacyjnych

na

tematy

związane

z uzależnieniami

od

środków

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania,
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

pomocy

1) pomoc psychologiczna skierowana do członków rodzin, w których występuje problem uzależnień (porady
udzielane w Punkcie Konsultacyjnym);
2) współpraca z poradniami odwykowymi oraz placówkami lecznictwa uzależnień;
3) współpraca z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz dyrektorem szkoły w zakresie zapotrzebowania na
działania profilaktyczne w szkołach;
4) prowadzenie działań informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej dla osób
współuzależnionych;
5) prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup ulotek, broszur i poradników;
6) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policją, Sądem;
7) wspieranie działań środowiskowych mających na celu pogłębianie więzów rodzinnych oraz integrację
z lokalnym środowiskiem;
8) edukacja rodziców w zakresie zagrożeń związanych z alkoholizmem i substancjami psychoaktywnymi;
9) zorganizowanie wypoczynku letniego
środowisk zagrożonych;

z programem profilaktycznym/socjoterapeutycznym dla dzieci ze

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych:
1) wdrażanie zintegrowanego systemu uniwersalnej, selektywnej i wskazującej profilaktyki obejmującej dzieci
i młodzież, nauczycieli, rodziców oraz inne grupy społeczne mające wpływ na kształtowanie polityki
trzeźwościowej;
2) współpraca z placówkami oświatowymi;
3) współpraca z grupami społecznymi i zawodowymi mającymi swój udział w kreowaniu polityki trzeźwościowej
na terenie gminy;
4) działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich;
5) działania edukacyjne i informacyjne skierowane do całej populacji gminy, udział w lokalnych i ogólnopolskich
kampaniach o charakterze profilaktycznym adresowanych do różnych grup wiekowych;
6) udział w rekomendowanych programach profilaktycznych;
7) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych
rekreacyjnymi, muzycznymi i integracyjnymi;

wspartych

różnymi

przedsięwzięciami

sportowo–

8) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach;
9) zakup i rozprowadzanie, upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących uzależnień
od alkoholu, narkotyków i innych zachowań ryzykownych (książki, kasety, płyty DVD, broszury, ulotki,
prenumerata czasopism, itp.);
10) organizowanie i finansowanie
na terenie szkół i innych placówek programów oraz przedstawień
profilaktycznych dotyczących problematyki uzależnień;
11) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów wynikających z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych;
12) prowadzenie działań edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu
i zażywania narkotyków;
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13) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania
przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym i narkomanii;
14) upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu i spożywania narkotyków przez
kobiety w ciąży, zwłaszcza pod kątem wpływu alkoholu na rozwijający się płód;
15) promowanie pozytywnych, pożądanych społecznie postaw oraz zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień,
poprzez inicjowanie i organizowanie imprez profilaktycznych, spotkań plenerowych, heppeningów;
16) finansowanie zajęć dla dzieci z elementami profilaktyki i edukacji uzależnień prowadzonych przy Gminnej
Bibliotece w Bytnicy;
17) dofinansowanie w miarę potrzeb i środków wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami
związanymi z uzależnieniem w formie zajęć edukacyjno – profilaktycznych;
18) organizacja pikników rodzinnych promujących zdrowy, trzeźwy styl życia;
19) wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, przeglądów, wydarzeń o charakterze prozdrowotnym,
rekreacyjno-sportowym;
20) dofinansowanie w miarę potrzeb i środków finansowych pozalekcyjnych zajęć sportowych lub zajęć
pozalekcyjnych mających na celu zapobieganie uzależnieniom.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii
1) działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie grup wsparcia dla
osób uzależnionych i współuzależnionych;
2) prenumeratę czasopism specjalistycznych, branżowych i umożliwienie korzystania z nich instytucjom
i stowarzyszeniom współpracującym;
3) wspieranie działań stowarzyszeń, i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie między
innymi;
4) współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi, Policją w celu prowadzenia działań
prewencyjnych, zmierzających do minimalizowania skutków alkoholizmu w gminie Bytnica;
5) współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki poprzez organizowanie spotkań,
konferencji sprzyjających zawiązywaniu lokalnej koalicji na rzecz podnoszenia świadomości dotyczącej
problemów alkoholowych i mechanizmów uzależnień oraz zwalczania alkoholizmu i propagowania zdrowego
stylu życia;
6) promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia poprzez organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie
różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno – kulturalnych, adresowanych do mieszkańców gminy
Bytnica;
7) wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób
uzależnionych i ich rodzin;
8) wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin;
9) współpraca z Poradniami Leczenia Uzależnień;
10) współpraca z organizacjami pozarządowymi;
11) wspieranie działalności grup samopomocowych;
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w roli
oskarżyciela publicznego:
1) podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych;
2) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń
ustawy;
3) opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
4) występowanie przed sądem w roli oskarżyciela posiłkowego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności;

Id: 7BF3305E-CF98-4518-B232-3D556BE07921. Projekt

Strona 11

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej:
1) W przypadku utworzenia centrum integracji społecznej finansowane będzie funkcjonowanie CIS
proporcjonalnie do liczby osób uzależnionych od alkoholu, biorących udział w oferowanych przez
nie zajęciach integracyjnych.
7. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego.
1) udział osób uzależnionych, bądź pijących szkodliwie w szkoleniach realizowanych w ramach projektów;
2) pomoc w formie rzeczowej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin;
3) prowadzenie działań związanych z integracją społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków i ich rodzin.
§ 7. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 130 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu
Komisji – na podstawie listy obecności potwierdzonej przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego
Komisji,
2. Pracownikom Urzędu Gminy w Bytnicy i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bytnica
wynagrodzenie przysługuje w sytuacji gdy posiedzenie komisji odbywa się poza godzinami ich pracy lub w ich
czasie wolnym od pracy.
§ 8. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Rozwiązywania Problemów

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytnica.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kotlarz
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