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UCHWAL,A N R XXXVIIII 4861 I7
RADY GMINY SIERAKOWICE

zdnia2S grudnia 2017 t.

w sprawie przyjgcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych
i zapobiegania narkomanii na rok 2018 wraz z preliminarzem wydatk6w

Na podstawie art,l8 ust,l ustawy zdnia 8 ma(ca 1990r o samorzqdzie gminnym (jednolity telcst Dz'U,

z201lr. poz.1875 ze zmianami) oraz art.4l ttst. 1 i2 ustawy zdnia 26 paldziernika 1982r o wychowaniu

wtrzeZwoSci iprzeciwdziaLaniu alkoholizmowi (telcst jednolity Dz.rJ. 22016 poz.487) iart. 10ust.2i3

ustawy zdnia 2g lipca 2005 r oprzeciwdzialanfu narlcomanii (telcst jednolity Dz. Uz 20L7 r. poz'l83ze
zmianami)

Rada Gminy Sierakowice uchwala co nastgpuje :

$ L Zatwierdza siQ Gminny Program profilaktyki i rozwiqzywania problern6w alkoholowych

iza[obiegania narkomanii na rok 2018 stanowi4cy zalqcznik nr I do niniejszej uchwaly wrazzprelininarzem
wydatlc6w stanowi4cym zalqcznil< nr'2 do niniejszej uchwaly,

$ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia, zmocq obowi4zuj4c4 od I stycznia 2018 r.

Wiceprzewodnicz4cy Rady

Kuczl<owski
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Zah4cznil<Nr 1 do Uchwaly Nr XXXVIII1486117

Rady Gminy Sierakowice

z dnia28 grudnia 2017 r,

Gminny program profilaktYki
i rozwi4zywania problem6w alhoholowych i zapobiegania narkomanii na rol< 2018

wYaz z prelimin arzem wydatk6w.
Przeciwdzialanie Narkomanii

CEL ROGRAMU:

- Zapobieganie powstawaniu nowych problem6w alkoholowych i innych uzaleLnieh na terenie gminy.

- Zmni ejszeni e rozmiar6w al<tual ni e i stn i ej 4cych plobl enr 6w al koh olowych.

- Zmniejszenie indywidualnych zagrolen wynikaj4cych z nadu?ywania alkoholu.

- Zmniejszente zagrozeh ekonomicznych wynikaj4cych z naduZywania alkoholu.

- Ochrona przed przemocq i ub6stwem w rodzinach.

- Z ap obi e gani e dy sfunkcj i ro dzi ny s p owo dowan ej uzaleLni eniami.

- Plofilalcfyczne oddztalywatrie w stosunku dzieci i mlodziezy.

- Edukacja doroslych i grup zawodowych w diagnozowaniu choroby alkoholowej i innych tzaleLnieh

- ObniZenie SmiertelnoSci i ryzyl<a zachorowaf spowodowanych Srodlcanri zmieniajqcymi Swiadomo56.

- Zmntejszenie ilo6ci wypadk6w Smiertelnych i uszkodzefi ciala spowodowanych pod wplywem alkoholu.

Ustawa o wychowaniu w trzeZwoSci i przeciwdzialaniu all<oholizmowi z dnia 26 paidziernika 1982 r,

(tekst jednolity Dz.U. 22016 poz.487), wart,4r stanowi, 2e ,,Plowadzente dztalah zwi4zanych

z profilakfyk4 i rozwi4zywaniem problem6w all<oholowych oraz integracji spolecznej os6b

uzaleZnionych od alkoholunalel4 do zadah wlasnych gmin". Zadania te obejmuj4:

l. Zwigkszenia dostgpnoici pomocy terapeutycznej i rehubilitacyjnej dla osdb uzuletnionych od alkoltolu
orsz udzielenie roclzinom, w ktdryclr wystgpuje problem ulkoholowy pomocy psycltospolecznej i prawnej.

W celu realizacji tego zadania Gmina Sieral<owice dysponuje nastgpuj4c4 ofefiq na rol< 2016:

1 . t . Punkt konsultacyjn y, czynry codziennie w godzinach placy od godz.8.00 do godz.l 5.3 0, w pi4tl<i

od godz. 13.00 do god2.21.00. Punkt mieSci sig wbudynku organizacji pozarz4dowych plzy ul.

I(s.B.Losifiskiego w Sierakowicach, Zadania Punktu obejrnuj4: rozmowg motywuj4c4 do podjgcia leczenia,

wstgpne rozpoznanie fazy uzaleanienia, rozpoznanie problem6w zyciowych pacjenta zwi4zanych zptcien
allcoholu, informowanie o metodach leczenia, o oSrodkach i plac6wkach leczniczo - terapeutycznych.
Dztalaniami obejmuje sig cal4 rodzing osoby uzaleZnionej, tzw. osoby wspoluzaleZnione, polegaj4cymi

gl6wnie na zdiagnozowaniu stopnia wsp6luzaleanienia i udzieleniu informacji o miejscach i formach telapii
lub innej pomocy. Pracownil< Punktu konsultacyjnego SciSle wsp6lpracr"rje z Gminnym OSrodkiem Pomocy
Spolecznej w Sierakowi cach, z Poladniami Odwykowymi w Kafiuzach iw Zukowie, z S4dem Rejonowym
w Kartuzach, z Kut'atorami S4dowyrni, ze Stuzb4 Zdtowia, z Policj4, z Powiatowytr Centrum Pornocy

Rodzinie i innymi instytucjami. Punkt I(onsultacyjny dysponuje pomocatri wizualnyrni, bibliotelc4 fachowej

literaturT i specjalistycznymi czasopisurami, kt6re udostgpnia sig i wypoZycza osobom zaintelesowanytl.

1.2. Zespfl asysty rodzinnej przy Gminnym OSrodku Pomocy Spolecznej - oferuje llieszl<aficotn
grniny uslugi nastgpuj4cych specjalist6w: psychologa, pedagoga, specjalistg ds. rodziny, specjalistg ds.

przemoay w rodzinie.

1.3, Osoby uzaleznione i wsp6luzaleZnione, pragnqoe podj96 terapig ambulatoryjn4 kieruje sig do Poradni
Odwylcowej w Kaszubslcim Centrum Medycznym w Kartuzach lub do OSrodka Terapii iPlofilal<tyki
UzaleLniei od all<oholu w Zukowie, w Leborku lub w I(oScierzynte.
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1.4. Grupa wsparcia dla os6b uzaleZnionych - to oferta dla os6b po leczeniu odwykowym. Grupa
spotyka sig 1 raz w tygodniu w czwartki w godzinach przedpoludniowych w siedzibie Punktu
Konsultacyjnego,

| ,5, Mityngi grupy AA -dla os6b po leczeniu odwykowynr, odbywaj4 sig raz w tygodniu w lcazdy pi4tek
od godz. I 9,00 - do 20.30.

I .6. Konsultacje prawne -bezplatne udziela raz w miesi4cu mecenas KaIat'zyna Kurkiewicz w siedzibie
Punktu Konsultacyjnego.

2. Prowadzenie proJilaktycznej dzialalnoici informacyjnej i edukacyjnej, w szczegdlnoici dlu dzieci
i mlodziely reulizowune w nnstgpujqcych formach:

2.1,W programach dydaktyczno - wychowawczych szk6l na terenie gminy uwzgigdnienie tenratylci
zzal<resl profilaktyki antyalkoholowej oraz stosowania innych Srodl<6w zmieniaj4cych SwiadomoSi.

2.2.W szl<olach i plac6wkach oSwiatowo - wychowawczych olganizowanie tygodni profilaktyl<i,
walsztat6w ilconkurs6w zachEcaj7cych dzieci imlodzieL do zdobywania wiedzy na temat zycia bez
nalog6w,

2.3.Zal<up program6w plofilal<tycznych pt. Stop przemocy, Postaw na Rodzing, Odpowiedzialny
Kielowca, Prawda o alkoholu, Ci4Za bez alkoholu, stop dopalaczorn i narkotykom. Realizacja ternatyki
antyalkohol owej w szkolach prowad zo na przez specj alist6w ds. profi laktylci.

2.4.Zakup ittdostgpnianie pomocy audiowizualnych i fachowej literatury zzakresuuzaleZnieh.

2.5. Wsp6lfinansowanie udzialu dzieci imlodzieLy zrodzin dysfunlccyjnych, w roznych formach
wypoczynku i spgdzania czasu wolnego

2.6.Wsp6lpraca z redal<cjq miesigcznika WiadomoSci Sierakowicl<ie zamieszczanie oglosze6,
i n fo rm acj i oraz pu b I i lca cj a arty l<ulow w zw i4zany ch z temalyk1 uzaleZni en.

2.7 .Zal<up plogram6w profilalctycznych dla szk6l.

3, Wspomaganie dziulalnofci instytucji, stowur4tszeri i osdb Jizycznych, slu\qcej rozwiqzywuniu
pro b lemdw alko ho lowy ch.

3.l.Wspieranie dzialaf plofilalctycznych organizacji i instytucji istowarzyszeri prowadz4cych takie
dzialanta

3,2.Pomoc finansowa dla osob podnosz4cych l<walifikacje w zal<resie pomocy i profilalctylci uzale\nieh.

3.3.Wsp6tpraea z plac6wkami o6wiatowymi iinnymi plac6wl<ami w celu wl4czenia profilal<tylci
tzaleLnieh w ich programy .

4, Podejmowanie interwencji w zwiqzku zncruszeniem przepisdw wynikujqcych znaruszenia prz,episdw
dot. reklamy napojdw alko holowyclr.

4.1.Kontrole punl<t6w sprzeda|y allcoholu. Egzektcja obowi4zuj4cych przepis6w.

5. Konlrola przesfiz.eganiu zasad obrotu napojami alkoholowymi.

5.l.Plowadzenie analizy i dtagnozy problern6w uzale2niert na terenie gminy,

5.2.Przeprowadzenie szlcolenia dla sprzedawc6w allcoholu w zalcresie respel<towania przepis6w
plawnych.

6. W6jt Gminy powielza realizacjg Gminnego programu profilalctyki i lozwi4zywania problem6w
all<oholowych pelnomocnikowi W6jta Gminy ds. uzaleZnief.

7, Gminna Komisja ds, Rozwi4zywania Ploblem6w Alkoholowych jest na terenie gminy inicjatorerr
dziahrt zwiyzanych z profilalctykq \ rozwi4zywaniem problem6w alkoholowych oraz orzel<a o zastosowaniu,
wobec os6b uzaleZnionych od alkoholu, obowi4zku poddania sig leczeniu w zal<Iadzie lecznictwa
odwykowego.
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8. Zarzqdzeniem nr 3512014 z dnia 17 kwietnia 2014r W6jt Gminy powolal Gminn4 I(omisjg
Rozwi4zywania Problem6w Allcoholowych w nastgpuj4cym skladzie 7 os6b: Maria I(arola, Donata Neumann,
Iwona Mielewczyk, Wieslawa Plotl<a, Miroslaw l(uczl<owsl<i, Tadeusz Szymanowsl<i i l<s. Andrzej
Piernikarczyk. Czlonkom I(onrisji przysiuguje wynaglodzenie za udzial w posiedzeniach Komisji, ustalone
przez Radg Grniny. Lista obecno(ci stanowi potwierdzenie udzialu w posiedzeniu I(omisji. W zwi4zlctt ze

znian4 skladu Kornisji nowi czlonkowie zobowi4zani s4 do stosownego przeszkolenia.

9, Kontrola realizacji Gminnego Programu.

9,1. Pelnomocnik W6jta Gminy slclada sprawozdanie zdzialalnoSci W6jtowi gminy, Peinomocnikowi
Wojewody ds. Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych onz PARPA - do kofca I kwartalu za rok
poprzedni.

9.2. Sporzqdzenie na koniec lcazdego rol<u kalendarzowego "Raportu o stanie zagtoZefi iplzedsigwzigi
realizowanych w ramach Gminnego Programu PARPA,

l0. Wl4czenie sig GKRPA w placg Gminnego Zespo\t Interdyscyplinarnego przeciwdzialanta przemocy
w rodzinie.

P r ze c iw dziulanie Nnr k o munii

1. Profilaktyl<a I-rzgdowa. Cel og6lny: promocja zdrowego stylu Zycia iop6Znienie wieku inicjacji,
Adresac i: grupy nislciego ryzyka, dzieci i mlodzreL nie doSwiadczaJqce powaznych trudnoSci Zyciowych.

2. Podniesienie poziomu wiedzy spoleczefistwa na temat problem6w zwi4zanych z uZywaniem
Srodk6w psychoaktywnych i mo2liwoSci zapobiegania temu zjawisl<u.

a. plowadzen ie dzialah edul<acyj nych (kam pan i i, l<onferencj i, al<cj i ),

b.zakup, opracowywanie i upowszechnianie material6w informacyjno-edukacyjnych z zaklesu promocji
zdlowego sLylu zycia,

c.wsp6lpraca zmediami w zakresie upowszechniania wiedzy na IemaI narlcomanii i stosowania innych
Srodlc6w zmieniaj4cych Su,iadomoSc oraz zwi4zanych z tym problem6w,

3. Zwigl<szenie liczby l<ompetentnych realizator6w dzialarf profilalrtycznych,

a.dofi nansowanie szkolen, l<urs6w i podnoszenie kwalifikacji.

4. Zwigkszenie iloSci i poprawa jako5ci program6w profilaktycznych w plac6wkach edukacyjnych
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Zal4cznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXXVIIIl48611l

Rady Gminy Sielakowice

zdnia2S srudnia 2011 r.

PRELIMINARZ WYDATKOW
GMTNNEGO PROGRAMU PROFILAKTYT{ I ROZWTAZYWANIA PROBLEMOW

ALKOHOLOWYCH
i PRZECIWDZIAtr,ANIA NARKOMANII NA ROK 2018.

LP
REALIZOWANE

ZADANIE RODZAJ WYDATKU
PLANOWANE

WYDATK]
OGOLEM

I

PROGRAM
PRZECIWDZIAI.ANIA
NARKOMANII

PLANOI4/ANE WyDATKI OGOtr EAtL tu tym' 10.000.-

Materialy iustugi 10.000,-

2,

PROGRAM
PRZECIWDZIAI.ANIA
ALKOHOLIZMOWI
I PRZEMOCY W RODZINIE

PLANOWANE WYDATKI OGOLEM. v tvm; 277..400.-
Wynagrodzenie i pochodne, w fym wynagrodzeuie dla
GKRPA

235.000,-

Zal<tp mater ial6w, wyposaZenia, energ i i, alcceso li 6w
komouterowvch i orosram6w i [icencii

20.347,

ReaI izacia oe6lnopolsltich al<ci i proI i Ial<fycznych 7,000,-
Pozostate uslugi 3,400,
Inne wvdatl<i 7 .143.-
Podn oszenie l<wal ifi l<aci i. szl<o lenia i del esaci e 4.5 t 0.-

3.

REALIZACJA PROGRAMU
REINTEGRACII
SPOI.ECZNEJ

Udzial 3 os6b w Centt'um Tntegracj i Spolecznej w Garczu
gnrina Chmielno
(3 x 600,- = 1.800,00 zl miesjEcznie x 12 miesigcy)

2r.600,-

4.

DOTACJA DLA
ORGANIZACJI POZYTKU
PUBLICZNEGO
I PLACOIYEK
qSWTAT}WYCH

Dotacja dla organizacji pozytku publicznego realizacjg
zlo|onych ofeft na wyl<onanie lub powierzenie zadania
w zalclesie profi laktyki.

3 6,000,-

RAZEM: 345.000,-
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