
Uchwała  Nr  XV.101.2015 

Rady Gminy Stara Kamienica 

z dnia  24 listopada 2015r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 

 

Na podstawie  treści art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym  

 ( t.j. Dz .U. 2015r. poz. 1515 ) w związku z  art. 4
1
 ust.  2 i 5 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j  Dz. U. 2015 r. poz. 1286 ) oraz 

art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012 r. poz. 124 ) 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Program  Przeciwdziałania Narkomanii -  na rok 2016. 

  

§ 2 

Celami Programu są: 

 

1) redukcja aktualnie występujących i zapobieganie nowym problemom  uzależnień ( działania 

    profilaktyczne) na terenie gminy Stara Kamienica; 

2) realizacja  ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

    przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

3) realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

§ 3 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych w gminie jest ustawa  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

Zgodnie z zapisami art. 41. ust. 1 i 2  ustawy, samorząd gminny jest zobowiązany do:  

 prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja zadań  jest prowadzona w postaci 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

         Realizacja programu polega na: 

 

          1. Zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

          oraz zagrożonych uzależnieniem, poprzez: 

         1) prowadzenie indywidualnych rozmów profilaktycznych z osobami  uzależnionymi i 

    współuzależnionymi w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Gminy w Starej 

    Kamienicy; 

2) prowadzenie grup wsparcia dla osób  uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie 

     Konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy; 

3) prowadzenie w Punkcie  Konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy 

    Konsultacji dla osób  uzależnionych od narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem; 

4) finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego działającego przy Urzędzie Gminy w Starej 

     Kamienicy (czynsz, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, wynagrodzenie) 

5) współpracę z Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze, oraz biegłymi wystawiającymi opinie  w 

     przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju  zakładu leczniczego;  

6) prowadzenie systematycznej i kompleksowej działalności w celu kierowania na leczenie 

odwykowe (ponoszenie kosztów sporządzenia opinii przez biegłych psychiatrę i psychologa w 



przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie opłat za złożenie wniosku do Sądu Rejonowego 

w Jeleniej Górze).

 

 

 

                2. Udzielaniu rodzinom, w których  występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 

                psychospołecznej i prawnej,  ochrony przed przemocą w rodzinie, polegającej na: 

                    1)  kontynuacji rozmów  indywidualnych  dla   członków rodzin, w których 

                      występują   problemy alkoholowe, narkomanii oraz  przemocy w Punkcie Konsultacyjnym 

                     działającym przy Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy; 

                 2) współpracy z organizacjami pozarządowymi, które pomagają  ofiarom przemocy tj. Niebieska 

b)                                                                                    Linia, Fundacja Dzieci Niczyje, i inne. Sfinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla 

c)                                                                                    członków GKRPA, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, zwiększających  

d)                                                                                     kompetencje w zakresie  pomagania ofiarom przemocy. 

e)  

f)  

3. Prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  

               rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a 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. Działalność ta jest prowadzona poprzez: 

 

 1) organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów  i kampanii profilaktycznych; 

 2) prowadzenie zajęć  psychokorekcyjnych, opiekuńczo - wychowawczych  dla  dzieci z rodzin 

   dysfunkcyjnych w świetlicach profilaktyczno- wychowawczych w Rybnicy, Kopańcu, 

   Wojcieszycach, Barcinku oraz działań na rzecz dożywiana  dzieci uczestniczących w    

   pozalekcyjnych programach  profilaktyczno- wychowawczych; 

3) doposażenie w/w placówek w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć; 

4) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pedagoga szkolnego i nauczycieli z 

zakresu profilaktyki uzależnień, opiekunów świetlicy; 

5) podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi wspierającymi lokalne 

                     przedsięwzięcia o charakterze  profilaktycznym; 

                6) realizację programów profilaktycznych w czasie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz 

                    dożywiana  dzieci) realizację programu profilaktycznego w formie  letniego  wypoczynku  dla                        

     dzieci z rodzin patologicznych  w oparciu o program profilaktyczno- terapeutyczny;  

                    i   uczestniczących w  tych zajęciach; 

        

4. Wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń  i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień realizowanej, przez: 

 

a) sfinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków  Gminnej Komisji 

     Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

b) wspieranie działań  lokalnych służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

 

5. Podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości  oraz występowaniu przed sądem w charakterze 

oskarżyciela posiłkowego: 

 

1) kontrola i interwencja w przypadku naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

    przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

2) zapewnienie w przypadkach prowadzenia postępowań karnych przed sądem, występowania w 

     charakterze oskarżyciela publicznego, pełnomocnika Wójta Gminy. 

 



 

6. Wspieraniu zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów 

Integracji Społecznej: 

 

1) wspieranie działań  lokalnych służących zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób 

niedostosowanych społecznie. 

 

7. Pomocy społecznej 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: 

 

1) współpracę Pełnomocnika Wójta Gminy Stara Kamienica d/s profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy; 

2) współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Kamienicy z 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy. 

 

§ 4 

 

1.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z osób przeszkolonych w 

zakresie profilaktyki uzależnień, której działalność  organizowana jest na posiedzeniach, 

zwoływanych w zależności od potrzeb oraz na wyjazdach na terenie gminy jako interwencje 

kryzysowe, wizje lokalne  lub kontrole.  

2.Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje  z tytułu 

udziału w pracach komisji wynagrodzenie w wysokości 100 zł /brutto / za jedno posiedzenie. 

3. Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje  z 

tytułu udziału w pracach komisji wynagrodzenie w wysokości 130 zł /brutto / za jedno posiedzenie. 

4. Podstawą wynagrodzenia są protokoły z posiedzeń, wizji lokalnych,  przeprowadzonych kontroli  

wraz z listą obecności.

 

 

§ 5 

 

Realizatorem  programu jest  Pełnomocnik Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień, zatrudniony w Urzędzie Gminy Stara Kamienica. 

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Stara Kamienica. 

     

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 


