UCHWAŁA NR 3.17.2015
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne na 2015r.
Na podstawie art.4¹ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356, poz.405 Dz.U. z 2013r. poz. 1563 oraz 2014r. poz.1188
i poz.822) i art.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r. poz.124
i Dz.U. z 2015r. poz.28) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ . 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Plan wydatkowania środków na realizację ww. programu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karpiuk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3.17.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 16 lutego 2015 r.
GMINNY
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
i PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK.
Rozdział I.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 opracowany został
zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. W związku z tym treść gminnego programu obejmuje: profilaktykę, leczenie, reintegrację
społeczną, pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i przestrzegania prawa. W każdym z tych obszarów możliwe są różne, mniej lub bardziej
skuteczne działania. Ich wybór zależy od wiedzy, doświadczenia, otwartości umiejętności współpracy,
operatywności i gotowości do poszukiwania nowych lepszych rozwiązań przedstawicieli samorządów lokalnych,
a także od zasobów ludzkich grupy.
Działania zawarte w niniejszym programie obejmują kompleksowo teren całej gminy i oparte są na istniejących
jednostkach organizacyjnych wspomagających przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez realizowanie swojej
statutowej działalności, rozszerzonej o działania związane z profilaktyką jak:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Lokalny zespół interdyscyplinarny
- Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych
- Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych
- Parafie Prawosławne: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin i Werstok
- Placówka Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych
- Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy
- Klub Sportowy ,, Błyskawica" Dubicze Cerkiewne
- Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty” w Grabowcu.
Rozdział II.
Cele gminnego programu
1. Analiza
alkoholu.

problemów

alkoholowych

oraz

zapobieganie

negatywnym

następstwom

nadużywania

2. Ograniczanie dostępności alkoholu nieletnim i nietrzeźwym
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
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4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej dotyczącej
wszystkich mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne.
5. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział III
KIERUNKI DZIAŁAŃ W 2015r. I ICH REALIZACJA.
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez :
1) dotarcie z informacją do wszystkich zainteresowanych leczeniem, gdzie mogą się zwrócić o pomoc oraz
kierowanie na badanie pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu,
2) udzielanie fachowej pomocy w powrocie do normalnego życia, prowadzenie rehabilitacji po odbytym leczeniu,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
4) kontynuowanie współpracy z Poradnią Odwykową w Hajnówce,
5) dofinansowanie w miarę potrzeb i możliwości ośrodków i placówek udzielających profesjonalnej pomocy
terapeutycznej osobom uzależnionym z terenu naszej gminy,
6) finansowanie opinii psychiatryczno – psychologicznych osób uzależnionych sporządzanych przez biegłych
lekarzy orzeczników,
7) ułatwienie kontaktu osób uzależnionych z najbliżej znajdującymi się placówkami w celu pomocy terapeutycznej
oraz podaniu się leczeniu,
8) zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, broszurek i książek
alkoholowej i możliwości jej leczenia oraz profilaktyki .

na temat choroby

9) dofinansowanie kosztów przejazdów osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków uczestniczących w terapii
prowadzonej przez ośrodki poza miejscem zamieszkania,
10) wspieranie form kultury fizycznej oraz innych społecznie akceptowanych rodzajów działalności związanych
z propagowaniem zdrowego stylu życia.
2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
1) stałe informowanie o możliwościach otrzymania pomocy w przypadku pojawiającego się problemu przemocy
w rodzinie,
2) wsparcie finansowe prowadzenia poradnictwa i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w temacie uzależnień,
4) wyznaczenie dyżurów konsultacyjnych członków komisji i informowanie społeczności gminy o możliwości
zgłaszania występowania w rodzinach nadużywania alkoholu,
5) przyjmowanie zgłoszeń o nadużywaniu alkoholu,
6) przeprowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi na temat dalszego postępowania i ewentualnie
zaproponowanie podjęcia leczenia odwykowego,
7) kierowanie osób uzależnionych na specjalistyczne badania, w wyjątkowych wypadkach składanie wniosków do
właściwego sądu o wszczęcie postępowania mającego na celu skierowanie osoby uzależnionej na przymusowe
leczenie odwykowe.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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:
1) wsparcie finansowe prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i świetlicach
wiejskich ,
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2) tworzenie warunków zaspakajania potrzeb kulturalnych (spektakle teatralne, kino, występy muzyczne, konkursy
oraz inne imprezy) o tematyce profilaktycznej,
3) stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu
4) warsztaty dla nauczycieli z zakresu problematyki alkoholowej i narkotykowej,
5) dofinansowanie akcji promujących zdrowy styl życia realizowanych przez higienistkę szkolną, wychowawców
klas i policję , w tym zakup materiałów , wydawnictw i pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży,
6) dofinansowanie pobytu dzieci na obozach, koloniach i innych formach wypoczynku,
7) dofinansowanie zajęć pozaszkolnych służących aktywnemu spędzaniu czasu wolnego przez dzieci i młodzież ,
8) dofinansowanie zajęć dla młodzieży i dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych organizowanych przez Zespół
Szkolno-Oświatowy, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminną Bibliotekę Publiczną
w Dubiczach Cerkiewnych,
9) doposażenie świetlic wiejskich w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terapeutycznych i spotkań
o tematyce profilaktycznej,
10) sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z rodzin patologicznych w zakładach opiekuńczo- leczniczych oraz
innych tego typu placówkach,
11) dofinansowanie jednodniowych zajęć profilaktycznych dla młodzieży/ zgodnie z realizacją szkolnych
programów profilaktycznych/,
12) porady terapeutyczne,
13) podejmowanie działań kontrolnych mających na celu ograniczenie dostępności alkoholu i przestrzeganie zakazu
sprzedaży napojów alkoholowych osobom wymienionym w ustawie,
14) podjęcie działań zmierzających do likwidacji nielegalnych punktów sprzedaży alkoholu,
15) wsparcie finansowe, edukacyjne,
problemów alkoholowych,

materialne i lokalowe podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem

16) dofinansowanie spotkań profilaktycznych i współpraca z organizacjami pozarządowymi które propagują
zdrowy styl życia bez nałogów.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych:
1) dotowanie zadań stanowiących realizację Programu,
2) wsparcie finansowe Poradni Odwykowej w Hajnówce i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce oraz
innych placówek, które przyjmują osoby uzależnione z terenu naszej gminy,
3) dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych ,
4) dofinansowanie wigilii ekumenicznej organizowanej m.in. osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami
i członkom ich rodzin,
5) wspieranie inicjatyw podejmowanych przez osoby współpracujące z Klubami AA propagujące zdrowy styl
życia, życia bez alkoholu. Spotkania międzyklubowe, organizowanie imprez i spotkań rocznicowych.
6) wspieranie inicjatyw kampanii profilaktyczno-edukacyjnych organizowanych przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
7) z środków z opłat za korzystanie z zezwoleń finansowaniu podlegają także zadania nie wymienione
w niniejszym programie, których potrzeba realizacji powstanie w trakcie roku i zostanie uwzględniona przez Gminną
komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych,
8) dyspozycje finansowe dotyczące wydatków w oparciu o wnioski Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych lub zaopiniowanie przez komisję realizuje Wójt.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz
zakazu sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
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1) wspólne interwencje z Policją wobec łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w tym: sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym na kredyt lub pod zastaw, picie alkoholu
w sklepie i w obrębie sklepu.
2) prowadzenie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji
Społecznej.
ROZDZIAŁ IV
PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII
1. 1. Przeciwdziałanie narkomanii następowało będzie poprzez:
1)

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
uzależnieniem od narkotyków w formie:

dla

osób

uzależnionych

i

osób

zagrożonych

a) spotkań w działającym Punkcie konsultacyjnym,
b) pogadanek, spotkań, przedstawień w szkołach i świetlicach socjalnych;
2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie:
a) wdrażania profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach,
b) dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w poszczególnych szkołach,
c) organizowanie pogadanek dla rodziców i uczniów;
3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii oraz współpracę z miejscową gazetą;
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej.
ROZDZIAŁ V
Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Podstawą prawną wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jest Uchwała Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XV/74/2000 z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
ROZDZIAŁ VI
1. Zasady koordynacji i finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych :
1) za realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2) środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
będą pochodziły w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez
podmioty prowadzące sprzedaż.
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3) zmian w „Programie” dokonuje się na zasadach jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karpiuk
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3.17.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 16 lutego 2015 r.
PLAN
WYDATKÓW Z FUNDUSZU NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH
Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK
2015.
Planowane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2015r. wynoszą
17 325zł i 1000zł na narkomanię.

Lp.
1.

2.

3.

4.
6.

7.

Treść zadania

Kwota
zł
Sfinansowanie opinii biegłego wydawanych do celów ustalenia uzależnienia osób 1000,00
kierowanych na leczenie odwykowe, sfinansowanie kosztów sądowych związanych
z postępowaniem sądowym
Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży, organizacja wypoczynku
7 000,00
w trakcie ferii zimowych, organizacja wyjazdów na spektakle, realizacja pozalekcyjnych
zajęć sportowych, dowóz dzieci na wypoczynek oraz zakup sprzętu sportowego
Realizowanie zajęć profilaktycznych w szkołach i świetlicach samorządowych na
700,00
terenie gminy, organizowanie imprez, pikników rodzinnych turniejów, spotkań, zajęć,
konkursów o tematyce profilaktycznej
Profilaktyka narkomanii
1000,00
Dofinansowanie Polskiego Związku Emerytów i rencistów i Inwalidów Zarządy
Gminnego w Dubiczach Cerkiewnych w organizacji spotkań integracyjnych
z elementami profilaktyki i uzależnień.
Wynagrodzenie osobowe- wynagrodzenie członków GKRPA

9.

Wdrażanie i realizacja efektywnych rekomendowanych programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży w szkołach oraz programy rekomendowane przez PARPA
10. Dofinansowanie działań podmiotów i jednostek współpracujących z Gminną Komisją
Rozwiązywania problemów Alkoholowych
11. Organizacja Ekumenicznej Kolacji Wigilijnej dla osób samotnych

700,00

6000,00
600,00
700,00
625,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karpiuk
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