UCHWAŁA NR IV/24/2018
RADY GMINY MALECHOWO
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 poz. 940, poz.1000, poz.1349, poz.1432)oraz art 4¹ ust. 1-2 i art. 18² ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( Dz. U. z 2018 r. poz. 2137), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1030, poz.1490, poz.1669) Rada Gminy Malechowo uchwala
co następuje :
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Rosiński
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Załącznik do uchwały Nr IV/24/2018
Rady Gminy Malechowo
z dnia 21 grudnia 2018 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2019
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WPROWADZENIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Malechowo na rok 2019 określa lokalną strategię w zakresie
profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
i innych substancji. W tym obszarze ustawa łączy się z uregulowaniami ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Program zawiera propozycje planu działań
zgodnie z kierunkami zawartymi w tych ustawach, oraz z rekomendacjami Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzi się realizację działań na
szczeblu lokalnym jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Malechowo na 2019 rok, zwany dalej Programem.
Program ten jest corocznie uchwalany przez Radę Gminy Malechowo i reguluje prowadzenie działań
związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów związanych z
narkomanią oraz z przemocą w rodzinie. Program ten jest częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w sferze związanej z profilaktyką uzależnień oraz zawiera kierunki działań
i cele operacyjne zgodne z założeniami Narodowego Programu Zdrowia mające na celu
minimalizację szkód społecznych i indywidualnych wynikających z uzależnień.
Podstawowym założeniem Programu jest promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenia wśród
młodzieży od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami aktywności: sportowej, naukowej,
artystycznej, jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie wobec picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz stosowania przemocy, a także kształtowanie prawidłowych nawyków
prozdrowotnych. Zadania i sposoby ich realizacji określone w Programie dostosowane są do potrzeb
lokalnych i możliwości prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby
instytucjonalne i osobowe.
1. DIAGNOZA
1) Adresatami niniejszego programu
a w szczególności:
-dzieci i młodzież,

są

wszyscy mieszkańcy Gminy Malechowo,

-osoby pijące ryzykownie i szkodliwie, osoby uzależnione i współuzależnione.
Liczba mieszkańców Gminy Malechowo
ogółem
powyżej 18. roku życia

Stan na 30 listopada 2018 r.
6405
5084

2) Pomoc rodzinom na terenie Gminy Malechowo
Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie z pomocy Ośrodka do dnia
11 grudnia 2018r korzystało 322 rodzin, z czego 7 rodzin objętych zostało pomocą
z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego członka rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie prowadził w 2018 r. 13 placówek wsparcia
dziennego wspierających rodziny w funkcji wypełniania prawidłowych ról wychowawczych. Opieką
placówek objętych było ponad 250 dzieci. Placówki te prowadziły cykle zajęć
i warsztatów dzięki, którym ich uczestnicy uzyskali kompetencje w zakresie wzmacniania poczucia
własnej wartości, wiedzy na temat zdrowego stylu życia, unikania agresji, przemocy. Ważnym
aspektem pracy placówek jest równoległa praca wychowawców z rodzicami uczestników zajęć oraz
praca na rzecz mieszkańców.
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3)Rynek napojów alkoholowych w gminie regulują:
Uchwała Nr XXXIX/349/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie gminy Malechowo
Uchwała Nr XXXXIX/350/2018 r. z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania
na terenie gminy Malechowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na terenie gminy Malechowo uchwalono limit 65 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży oraz 15 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie
2018
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
29
miejscem sprzedaży (sklepy)
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
3
sprzedaży (lokale gastronomiczne)
Liczba zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych, ważnych w 2018
Liczba zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
77
miejscem sprzedaży (sklepy)
Liczba zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
9
miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)
Liczba zezwoleń jednorazowych
30
Liczba interwencji podjętych przez gminę w związku z naruszeniem przepisów
0
określonych w art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
2. KOMPETENCJE CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1)Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malechowie powołana przez
Wójta Gminy Malechowo działa w oparciu o przepisy ustawy, regulamin pracy oraz zgodnie
z zapisami umów. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:
a) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby
uzależnione od alkoholu;
b) inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, narkotykowych i związanych z przemocą;
c) prowadzenie lokalnej profilaktyki wobec problemów alkoholowych poprzez aktywny udział
w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia;
d) popularyzacja nowoczesnej wiedzy zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych;
e) opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu pod względem zgodności lokalizacji
punktu sprzedaży napojów alkoholowych z zasadami wynikającymi z uchwały Rady Gminy
w Malechowie;
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f)inicjowanie oraz udział w kontroli i monitorowaniu podmiotów prowadzących sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych;
g) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu.
2)Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział
w posiedzeniu ustala się następująco:
a) 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę dla Przewodniczącej Komisji- za przewodzenie
pracami Komisji
b) 10% minimalnego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komisji- za udział w każdym
posiedzeniu Komisji
c) 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę w związku z pełnieniem obowiązku przewodniczącego
Komisji w przypadku jego nieobecności.
Podstawę do wypłacania wynagrodzenia stanowi podpis złożony na listach obecności z posiedzeń
komisji.
3) Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych w związku z wyjazdami na
szkolenia, konferencje, kontrole oraz w związku z działaniami profilaktycznymi poza terenem gminy
Malechowo, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami szczególnymi regulującymi
warunki ustalania i zasady zwrotu kosztów podróży służbowych.
3. REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) Komenda Powiatowa Policji w Sławnie Rewir Dzielnicowych w Malechowie
4) Zespól Interdyscyplinarny
5) Placówki ZOZ Malechowo
6) Placówki oświatowe z terenu Gminy Malechowo
7) Placówki Wsparcia Dziennego
Koordynatorem powyższych działań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie.
4. ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU
1)Realizacja gminnego programu prowadzona będzie w oparciu o środki własne gminy Malechowo
uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie przepisów
ustawy
z
dnia
26
października
1982
r.
o
wychowaniu
w
trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) oraz środki pozyskane
z programów Unii Europejskiej i innych projektów. Plan wydatków gminnego programu na rok 2019
zostanie określony w uchwale budżetowej na 2019 r. Projekt wydatków zakłada:
a) Rozdział 85154 Działania profilaktyczno-informacyjne dla osób uzależnionych
od alkoholu- 96 000 zł.
b) Rozdział 85153 Działania profilaktyczno-informacyjne dla osób uzależnionych
od narkomanii-4 000 zł.
2) Zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane
mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
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alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani, a także na zadania realizowane przez placówkę
wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998)

Wysokość środków wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w 2018 r.
Zestawienie kosztów realizacji programu w 2018 r.
na dzień 30 listopada 2018

Kwota w zł.

Wysokość środków wykorzystanych na realizację gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii
Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego (wynagrodzenie konsultanta i prawnika)

13 860,00 zł

Działanie GKRPA (wynagrodzenia i szkolenia członków materiały szkoleniowe)

5 077,29 zł

Działalność placówek wsparcia dziennego (wynagrodzenie wychowawców,
materiały na zajęcia)
Działalność profilaktyczna w szkołach
Wydanie opinii psychologiczno–psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz opłaty sądowe,
Zakup usług zdrowotnych, kontynuacja leczenia

2 160,00 zł

72 036,53 zł
1 629, 00 zł
780,00 zł

350,00 zł

Szkolenia
Razem

93 732,82

5.EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU
1) Monitoring i kontrola efektywności prowadzona będzie między innymi poprzez sporządzenie
rocznego sprawozdania z działalności samorządu gminnego w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA G1 oraz sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2) Dodatkowo do celów monitoringu i ewaluacji posłużą bieżące analizy wskaźników realizacji
programu, wymiana informacji pomiędzy instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami
realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie gminy oraz analiza
danych na temat problemu alkoholowego w gminie.
3) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przygotuje przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Malechowie i przedłoży je Wójtowi Gminy Malechowo do końca I kwartału 2019 r. Wójt po
zatwierdzeniu sprawozdania przedstawi je Radzie Gminy Malechowo.
4) Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy sporządza Wójt
Gminy i przedkłada Radzie Gminy, w terminie do dnia 31marca roku następującego po roku, którego
dotyczy raport.
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6)CELE OPERACYJNE ORAZ WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU
Lp

Zadania

Cele operacyjne

Wskaźnik realizacji programu

1

Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od
alkoholu i narkotyków
oraz członków ich
rodzin

1) Finansowanie zabiegów i usług dla osób uzależnionych od alkoholu nie
objętych dofinansowaniem NFZ
2)Dofinansowanie programów rehabilitacji dla osób uzależnionych po
zakończonych programach psychoterapii uzależnienia, finansowanie terapii
podtrzymującej.
3) Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych,
współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
W ramach punktu działają:
a) konsultant ds. uzależnień dla którego określono następujące zadania:
-gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i
instytucji wyłączonych w systemową pomoc dla rodziny.
- motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i współuzależnionych do
podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego,
- udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia, organizowanie działalności
grup wsparcia
- rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej oraz inicjowanie interwencji w
takim przypadku
b) radca prawny dla którego określono następujące zadania:
- udzielanie porad prawnych
- sporządzanie pism sądowych
c) psycholog dla którego określono następujące zadania:
- rodzinne i indywidualne konsultacje
- wsparcie psychologiczne

Ilość przyznawanych
dofinansowań
Ilość przyznawanych
dofinansowań

1) Organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji – w zakresie
wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem uzależnień i
przemocy
2) Wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo- wychowawczej i
kompensacyjnej w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
poprzez dofinansowanie wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia oraz

Ilość narad, seminariów,
konferencji

2

Udzielanie rodzinom, w
których występują
problemy alkoholowe,
i narkomanii pomocy
psychospołecznej
i prawnej,
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Ilość przyjętych osób

Ilość przyjętych osób
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Ilość informacji
Ilość przeprowadzonych
szkoleń/ konferencji
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a w szczególności
zakup materiałów dydaktycznych .
ochroną przed przemocą 3) Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie
w rodzinie
i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności
z problemem uzależnień
4) zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy doznających
przemoc w rodzinie, w szczególności z problemem uzależnień,
5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, organizacja warsztatów dla
rodziców w zakresie doskonalenie umiejętności wychowawczych, wspieranie
grup samopomocowych.
6) organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli służb i instytucji
działających na rzecz ochrony rodzin przed przemocą, uzależnieniami,
szkoleń, konferencji, spotkań roboczych,
7) finansowanie zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego
poprzez zatrudnianie pracowników merytorycznych w placówkach
8) finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem placówek wsparcia
dziennego ( np.: zakup energii, opału, środków czystości)
9) finansowanie placówek wsparcia dziennego w niezbędne materiały
piśmiennicze, papiernicze do prowadzenia zajęć.
10) finansowane zajęć socjoterapeutycznych, rozwojowych,
wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka .
11) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy
z dziećmi z rodzin z problemem uzależnienia problemem przemocy dla
pedagogów, nauczycieli i wychowawców
12) Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania
przemocy w Rodzinie- doskonalenie i upowszechnianie standardów
interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
13) Organizowanie i finansowanie superwizji
14) Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3

Prowadzenie
profilaktycznej

1) Prowadzenie i finansowanie na terenie szkół i przedszkoli, placówek
wsparcia dziennego programów profilaktycznych dla dzieci i młodzież.
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Ilość osób
Ilość szkoleń, narad,
konferencji
Ilość placówek/ liczba dzieci
Ilość warsztatów

Ilość zajęć
Ilość szkoleń/ kursów
Ilość zakupionych materiałów
Ilość zajęć
socjoterapeutycznych
Ilość szkoleń

Ilość superwizji
Ilość szkoleń

Ilość programów
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działalności
informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych w
szkołach i placówkach
wsparcia dziennego

2) Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i imprez rekreacyjnosportowych związanych z realizacją programów profilaktycznych ( w tym
efektowne gospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zakup
artykułów i sprzętu do przeprowadzenia zajęć )
3) Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży( zakup materiałów, zakup
usług).
4) finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach socjoterapeutycznych, rozwojowych, wychowawczych.
5) opracowanie, upowszechnianie, zakup materiałów informacyjnoedukacyjnych.
6) Szkolenie właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz inne
działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych.
7) Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy
profilaktycznej z dziećmi . Młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności
prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli,
wychowawców, pedagogów.
8) Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych
do dzieci i młodzieży.
9) edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej.

Ilość zajęć/ imprez
profilaktycznych

1) Podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do
osób stosujących przemoc.
2) Opiniowanie ustalania limitów punktów sprzedaży.
3) Inicjowanie kontroli podmiotów handlujących napojami alkoholowymi
pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ilość działań interwencyjnych
ilość opinii
ilość kontroli
ilość wydanych opinii

4

Podejmowanie
interwencji w związku z
naruszeniem przepisów
określonych w art. 13 1 i
15 ustawy

5

Instytucja zobowiązania 1) finansowanie badań przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień,
do leczenia
2) finansowanie kosztów sądowych w przedmiocie wniosku do sądu
odwykowego
rejonowego o przymus leczenia.

Ilość dożywiania dzieci
Ilość przygotowanych
materiałów
Ilość przeprowadzonych
szkoleń
Ilość zakupionych materiałów

Ilość opinii
Ilość wniosków
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