Załącznik nr 1
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA ROK 2021
Rozdział 1.
WSTĘP

§ 1.1. Opierając się na raporcie Światowej Organizacji Zdrowia pt. „ Zagrożenia dla zdrowia
światowego. Śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane wybranymi
najpoważniejszymi zagrożeniami” alkohol zajmuje trzecie miejsce wśród czynników ryzyka dla
zdrowia populacji, odpowiada za ponad 60 rodzajów chorób i urazów.
Z uwagi na rozmiary, złożoność oraz koszty społeczne i ekonomiczne, problemy
związane z alkoholem stanowią najtrudniejszy do rozwiązania problem społeczny. Wskazane
koszty ponoszą nie tylko osoby indywidualne ale także całe społeczeństwo.
Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym, jednak powoduje określone
szkody społeczne, ekonomiczne oraz zdrowotne w związku z czym jest przedmiotem
zainteresowania ustawodawcy, który poprzez stosowane regulacje prawne stara się
ograniczyć rozmiary tych szkód oraz przeciwdziałać ich powstawaniu.
Do problemów związanych z alkoholem należy zaliczyć również wysokie koszty
społeczne oraz ekonomiczne, jakie ponosi budżet państwa. Światowa Organizacja Zdrowia
szacuje te koszty na poziomie 1,3% PKB, co w przypadku Polski wynosi ponad 17 miliardów
złotych. Osoby nadużywające alkohol stanowią ok. 20% pacjentów ostrych dyżurów,
nadużywanie alkoholu stanowi przyczynę niemal 6,5 % ogółu zgonów w Europie.
Problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
mimo podejmowanych od wielu lat działań mających na celu zwiększenie świadomości na
temat konsekwencji nadużywania środków psychoaktywnych stale utrzymuje tendencję
wzrostową.
Nadużywanie środków psychoaktywnych to nie tylko szkody zdrowotne, ale i
społeczne, takie jak przestępczość, wypadki samochodowe, naruszenie zasad bezpieczeństwa
publicznego, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.
Narodowy Program Zdrowia zakłada profilaktykę ukierunkowaną na całe populacje, to jest
działania profilaktyczne adresowane do całych grup bez względu na stopień indywidualnego
ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych lub
uzależnień behawioralnych. Celem wskazanych działań jest zmniejszenie lub eliminacja
czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji i wzmacnianie
czynników wspierających prawidłowy rozwój. Uniwersalne działania podejmowane są np. w
populacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w populacji młodych dorosłych oraz w populacji
rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łęka Opatowska na 2021 r. określa sposób realizacji
zadań własnych gminy wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)

oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z
2020 r. poz. 852 ze zm.).
Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe budżetu gminy z
tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone przez podmioty
gospodarcze. Dochody te stanowią dochód gminy, który w pełni przekazywany jest na
realizację zadań Programu.
2. Program ten stanowi podstawowe narzędzie kształtowania lokalnej polityki w sprawie
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów związanych z narkomanią.
Rozdział 2.
REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
§2. Realizatorami Programu są:
1.
2.
3.
4.
5.

Wójt Gminy;
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
Partnerzy sprzyjający osiągnięciu celów Programu:
a) Rada Gminy
b) Szkoły Podstawowe
c) Policja
d) Ośrodki Zdrowia
e) Inne podmioty, którym zlecane są zadania Programu
Rozdział 3.

ADRESACI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

§ 3. Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska, do których zaliczają się
następujące grupy osób:
1)
2)
3)
4)

dzieci i młodzież;
konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych oraz osoby zażywające narkotyki;
osoby pijące w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzależnione;
pracownicy podmiotów działających na terenie Gminy Łęka Opatowska, zajmujący się
zawodowo lub służbowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.
5) rodzice, opiekunowie, wychowawcy;
6) rodziny osób z problemem alkoholowym i/lub narkotykowym;

Rozdział 4.
CELE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
§ 4. 1. Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających
z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Łęka Opatowska oraz prowadzenie
skoordynowanych działań profilaktycznych.
2. Cele szczegółowe:
1.

2.
3.

4.

5.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób mających
problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji
psychoaktywnych, szczególnie dla osób uzależnionych.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
Organizowanie i wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Prowadzenie
profilaktycznej działalności w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii ukierunkowanej
na inne formy aktywności.
Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii. Partnerstwo w dążeniu do wypracowania skutecznych
metod i rozwiązań w profilaktyce środowiskowej.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych art. 13 i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Rozdział 5.

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

§ 5. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii wynikają bezpośrednio z założonych celów.
1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób mających
problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji
psychoaktywnych, szczególnie dla osób uzależnionych.
- podejmowanie działań zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków m.in. poprzez finansowanie kosztów przeprowadzenia badań w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- udzielanie pomocy w punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
w rodzinie;
- wspieranie działalności placówek i instytucji świadczących pomoc członkom rodzin z
problemami alkoholowymi i narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy
domowej;
- współpraca z Poradniami Leczenia Uzależnień poprzez kierowanie osób uzależnionych i
współuzależnionych na terapię;

2.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
- edukacja społeczna poprzez upowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących
uzależnień - zakup materiałów edukacyjnych, pomocowych (broszury, ulotki, plakaty itp.);
- finansowanie przedstawień teatralnych, pogadanek dla dzieci i młodzieży poruszających
tematykę uzależnień, dobrego wychowania oraz przeciwdziałania przemocy;
- gromadzenie i upowszechnianie niezbędnej literatury pomocowej przy realizacji zadań
związanych z profilaktyką alkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii;
- udział w kampaniach profilaktycznych, warsztatach, programach edukacyjnych;
- wdrażanie i finansowanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach
podstawowych i przedszkolach, wskazywanie alternatyw służących zdrowemu stylowi życia,
skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli;
- zakup niezbędnych pomocy tj. nagród, artykułów biurowych, spożywczych, przemysłowych
niezbędnych do realizacji szkoleń, konkursów, programów profilaktycznych, zawodów
sportowych i festynów;

3.

Organizowanie i wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Prowadzenie
profilaktycznej działalności w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii ukierunkowanej
na inne formy aktywności.
- organizowanie i finansowanie imprez profilaktycznych skierowanych do mieszkańców gminy
Łęka Opatowska;
- organizowanie i finansowanie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć – m.in. poprzez
finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych;
- promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez finansowanie wyjazdów
edukacyjno – rekreacyjnych, wspieranie organizacji sportowych – dofinansowanie imprez
sportowo – rekreacyjnych;
- zorganizowanie i współfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży oraz
dofinansowanie do organizacji czasu wolnego wskazanej grupy;

4.

Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii. Partnerstwo w dążeniu do wypracowania skutecznych
metod i rozwiązań w profilaktyce środowiskowej.
- dalsza współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Policją, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, szkołami, ośrodkami zdrowia, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami;
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń, kół i organizacji pozarządowych, które
poprzez swoją aktywność realizują działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych i narkomanii;

5.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych art. 13 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

- kontrola placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona przez
upoważnionych przez Wójta członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i funkcjonariusz Policji w zakresie
przestrzegania warunków podanych w zezwoleniu i przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- nieodpłatne szkolenia dla podmiotów ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych – w razie potrzeby;
- opiniowanie wniosków podmiotów gospodarczych odnośnie wydania zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych;
- występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

Rozdział 6.
ZASADY WYNAGRADZANIA GMINNEJ KOMISJI DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
§6.1. Za wykonanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii członkowie Gminnej Komisji otrzymują
wynagrodzenie w wysokości 120,00 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu komisji.
2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji są listy obecności
zatwierdzone przez przewodniczącego komisji.
3. Osoby wchodzące w skład komisji nie będące pracownikami Urzędu Gminy Łęka Opatowska
korzystają z delegacji na zasadach jak inni pracownicy Urzędu Gminy.
Rozdział 7.
ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
§ 7.1. Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Finansowanie zadań Programu określa plan finansowy zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łęka
Opatowska na rok 2021, który stanowi załącznik do niniejszego programu.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§8. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przygotowuje Gminna Komisja ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przedstawia Wójtowi
Gminy i Radzie Gminy.

Załącznik nr 2
Plan finansowy zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łęka Opatowska na rok 2020
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan: 97 000,00 zł

L.p
1.
2.

Treść – wydatki bieżące
Plan wydatków
Składki na ubezpieczenie społeczne
2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe
60 000,00
(wynagrodzenia opiekunów świetlic,
wynagrodzenia
członków
GKRPA,
wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta
Gminy)
3.
Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00
(prowadzenie
działalności
profilaktycznej,
informacyjnej
i
edukacyjnej (plakaty, broszury, ulotki,
mat. biurowe, pomoce dydaktyczne,
zakup artykułów spożywczych itp.)
4.
Zakup usług pozostałych (utworzenie 10 000,00
Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień,
dofinansowanie wyjazdów edukacyjno –
rekreacyjnych,
imprez
sportowo
rekreacyjnych;
finansowanie
programów i spektakli profilaktycznych
dotyczących
przeciwdziałania
uzależnieniom;
wspomaganie
działalności instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów uzależnień i przemocy w
rodzinie; finansowanie opinii biegłych
sądowych, szkolenia itp.)
Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku innej niż planowana kwota dochodu z tytułu opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwalczanie narkomanii
Plan: 8 000,00 zł

L.p
1.

Treść – wydatki bieżące
Plan wydatków
Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
(prowadzenie
działalności
profilaktycznej,
informacyjnej
i
edukacyjnej (plakaty, broszury, ulotki,
mat. biurowe, pomoce dydaktyczne,
zakup artykułów spożywczych itp.)
2.
Zakup
usług
pozostałych 5 000,00
(dofinansowanie wyjazdów edukacyjno
– rekreacyjnych, imprez sportowo
rekreacyjnych;
finansowanie
programów i spektakli profilaktycznych
dotyczących
przeciwdziałania
uzależnieniom;
wspomaganie
działalności instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów uzależnień i przemocy w
rodzinie; finansowanie opinii biegłych
sądowych, szkolenia itp.)
Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku innej niż planowana kwota dochodu z tytułu opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

