UCHWAŁA NR 13.81.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2012r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 214, poz.1806;
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,
poz.327, nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz.420,Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21,
poz.113 Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz.887, oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473, Nr 115,poz.793
i Nr 176, poz.1238 i Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 18, poz.97 i Nr 144, poz.1175, z 2010r. Nr 47, poz.278 i Nr
127, poz.857oraz z 2011r. Nr 120, poz.690, Nr 106, poz.662 i Nr 112, poz.654) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29
lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012.124 j.t.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karpiuk

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 0B197999-CD33-40FB-B669-B4CA90678C9D. Podpisany
Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13.81.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 27 lutego 2012 r.

Rozdział 1.
WPROWADZENIE
Od wielu lat w Polsce, podobnie jak w innych krajach, wiele nadziei w budowaniu strategii rozwiązywania
problemów alkoholowych wiąże się z jej realizacją na poziomie społeczności lokalnych. Wyrazem tego jest
ustawowe zobowiązanie do tworzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Problemy związane z alkoholem mają w pewnym sensie uniwersalny charakter, jednak w danym
środowisku lokalnym mogą przybierać różną formę. W związku z tym Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii będzie skuteczny wtedy, gdy
uwzględni się specyfikę danego obszaru. Wiadomo nie od dziś, iż spośród licznych problemów społecznych,
jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede
wszystkim z rozmiarów szkód alkoholowych oraz kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie z tego tytułu
ponosi budżet państwa. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno
jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływa na całą
populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj. zakłócenie bezpieczeństwa
publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Dlatego
działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i ich rozwiązywania powinny być przedmiotem
szczególnej troski i konieczne wydaje się opracowanie w gminie programu, który stanowiłby najlepiej
dostosowaną do warunków lokalnych odpowiedź na problem alkoholowy z uwzględnieniem środowiskowej
specyfiki.
W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473
z późn. zm.). Ustawa określa kierunki polityki państwa wobec alkoholu, kompleksowo reguluje zagadnienia
dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje zadania z tego zakresu oraz
podmioty odpowiedzialne za ich realizację, źródła finansowania. W myśl ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)
„prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin”. Zadanie to ma być realizowane
w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część
strategii rozwiązywania problemów społecznych. Między innymi zadania te obejmują: zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Gminny Program
przedstawia również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii zapisane
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485). Zadania te
obejmują min.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem; udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii; pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowaniem ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Podsumowując, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy Dubicze Cerkiewne i realizowany
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubiczach Cerkiewnych. Ustawa
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o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
określa najważniejsze kategorie zadań, które w ramach gminnego programu powinny być realizowane przez
samorządy oraz wskazuje źródło finansowania tych zadań.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOTYKOWYCH
Cele ogólne:
1. zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych;
2. zmniejszanie rozmiarów problemów już istniejących;
3. podwyższanie kompetencji i innych zasobów niezbędnych do radzenia sobie z problemami zażywania
środków uzależniających;
Cele szczegółowe:
1. zmniejszenie rozmiaru szkód jakich doznają młodzi ludzie w związku z sięganiem po alkohol, narkotyki;
2. ochrona dzieci i młodzieży przed wchodzeniem w kontakty z substancjami psychoaktywnymi, uzależnieniem
się;
3. kształtowanie postaw prozdrowotnych;
4. objęcie większej ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby alkoholowej;
5. wzrost wiedzy mieszkańców nt. negatywnych konsekwencji sięgania po środki uzależniające;
6. zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa w związku z handlem napojami alkoholowymi;
7. kształtowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki problemowej;
8. przeciwdziałanie takiemu zjawisku jakim jest wykluczenie społeczne.
9. podwyższenie progu wiekowego inicjacji alkoholowej.
Rozdział 3.
ZASOBY LOKALNE UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ
I REHABILITACYJNEJ
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubiczach Cerkiewnych
2. Placówki oświatowe.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych
4. Posterunek Policji w Kleszczelach.
5. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim – Wydział III Rodzinny i Nieletnich.
6. Organizacje pozarządowe.
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.
Rozdział 4.
SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
Zadanie 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
1. Finansowanie kosztów sporządzania opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
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3. Prowadzenie przez członków GKRPA rozmów motywujących do podjęcia lecznictwa odwykowego.
4. Upowszechnianie informacji o placówkach leczenia odwykowego.
5. Finansowanie udziału w szkoleniach, konferencjach osób pracujących w obszarze pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej.
6. Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu poprzez dofinansowanie udziału w obozach terapeutycznych.
7. Organizacja imprez profilaktyczno – edukacyjnych o tematyce uzależnień.
8. Finansowanie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym.
9. Finansowanie organizowanych przez uprawnione podmioty szkoleń, konferencji z zakresu profilaktyki
uzależnień, zagadnień z dziedziny przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie członków Komisji oraz
pokrywanie kosztów przejazdów osób kierowanych na szkolenia, konferencje.
10. Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych (oraz uczniów przygotowujących się do
zawodu sprzedawcy) w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz prowadzenia procedury
interwencji profilaktycznej wobec niepełnoletniego klienta.
Zadanie 2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Dofinansowanie programów terapii dla osób współuzależnionych.
2. Dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin alkoholowych w zakresie
działań profilaktycznych
3. Dofinansowanie obozów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
4. Edukacja publiczna w obszarze przeciwdziałania przemocy - przewodniki, ulotki, broszury.
5. Korzystanie z porad radcy prawnego
6. Organizowanie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych
7. Współpraca z instytucjami z terenu gminy m.in. Policja, Straż Graniczna, Ośrodek Zdrowia, Parafie, Związki
wyznaniowe i organizacje pozarządowe,
8. Kierowanie do Sądu Rodzinnego uzależnionych od alkoholu ze wskazaniem rodzaju zakładu leczniczego;
9. Współpraca ze szkołami i OPS w zakresie organizowania dodatkowej opieki pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci z rodzin, w której występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie.
10. Dofinansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu osób z terenu
gminy Dubicze Cerkiewne.
Zadanie 3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
2. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży.
3. Organizowanie i finansowanie spektakli profilaktycznych, konkursów, dofinansowanie warsztatów
szkoleniowo-profilaktycznych, zajęć sportowych oraz warsztatów i imprez kulturalnych
4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na obozach, biwakach, wycieczkach, których program
obejmuje zajęcia z elementami profilaktycznymi, socjoterapeutycznymi.
5. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym dla rodziców.
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6. Dofinansowanie działań podejmowanych przez koalicje Trzeźwości t.j. Dyrektorzy szkół, nauczyciele,
opiekunowie świetlic, rady sołeckie (organizowanie zabaw, spotkań, mitingów, zajęć sportowych mających
podłoże profilaktyczne).
7. Prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży pod kątem kształtowania ich umiejętności
życiowych (np. radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji, szukania pomocy).
8. Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (strategia alternatyw).
9. Tworzenie młodzieży warunków do alternatywnych (bez używek) form spędzania wolnego czasu – wyjazdy
na basen, wycieczki, rajdy, dyskoteki bez alkoholu, kluby młodzieżowe, koła zainteresowań, zajęcia świetlicowe.
10. Dofinansowywanie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka.
11. Dofinansowanie wyjazdów na wycieczki dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.
12. Włączenie się w ogólnopolskie, lokalne akcje i kampanie profilaktyczne.
13. Rozpropagowywanie czasopism, ulotek, broszur i innych materiałów służących profilaktyce i promocji
zdrowego stylu życia.
14. Doposażenie szkół w materiały edukacyjne dotyczące narkotyków i dopalaczy.
Zadanie 4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywania problemów
alkoholowych.
1. Wspieranie działań podejmowanych przez inne instytucje, organizacje pozarządowe, kościoły i osoby
fizyczne mające wyraźne odniesienie profilaktyczne .
2. Udzielanie pomocy kuratorom sądowym wykonującym nadzór nad osobami poddanymi leczeniu
odwykowemu.
3. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi.
4. Udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego podmiotom na podstawie złożonego projektu zgodnie
z zasadami określonymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizującym zadania
profilaktyczne.
Zadanie 5.
Finansowe wspieranie imprez profilaktycznych.
1. Dofinansowanie imprez pozakonkursowych będzie realizowane na podstawie złożonego wniosku
i załączonego do niego opisu zadania i szczegółowego programu profilaktycznego realizowanego w programie
zadania.
2. O terminie realizacji zadania Komisja zostanie poinformowana odrębnym pismem.
3. Finansowane będą zakupy materiałów wykorzystanych wyłącznie do realizacji zadania.
Zadanie 6.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1. Zadbanie, aby w miejscach sprzedaży napojów alkoholowych były widoczne informacje o szkodliwości
spożywania alkoholu oraz zakazie podawania i sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.
2. Egzekwowanie uchybień na drodze sądowej.
Rozdział 5.
KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU
1. Ustalenie systemu kontroli sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy.
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2. Wójt Gminy składa sprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi Radzie Gminy raz w roku, w sposób ustalony przez Radę.
Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Środki finansowe na realizację Programu zapewnione są w planach budżetowych gminy w ramach wpłat za
wydawane zezwolenia.
2. Komisja pracuje w miarę potrzeb.
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala szczegółowy zakres działań,
wynikających z programu profilaktyki, wnioskując jednocześnie o przeznaczenie na ten cel stosownych środków
w budżecie gminy. Po uchwaleniu budżetu Komisja koryguje plan działań wskazując sposób jego realizacji.
4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest finansowana w ramach
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomani.
5. Za realizację zadań wynikających z niniejszego programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy Dubicze
Cerkiewne.
6. Zmian w „Programie” dokonuje się na zasadach jego uchwalania.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karpiuk
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