UCHWAŁA NR XXV/179/2017
RADY GMINY ŻYRZYN
z dnia 28 grudnia 2017 roku.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 787 ze zm.) - Rada Gminy działając
na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami: Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Mając na uwadze konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia
spożycia napojów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie,
a także przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu
i narkomanii przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Przyjęty program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii Wójt Gminy przekaże jednostkom organizacyjnym gminy
zobowiązanym do jego realizacji.
§ 3.
W okresie pierwszego półrocza 2019 roku Wójt Gminy oraz Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłożą Radzie Gminy sprawozdanie
z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXV/179/2017
RADY GMINY ŻYRZYN
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
I.

Cel programu.
1. Głównym celem programu jest:
1) zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem
picia alkoholu i używaniem środków psychoaktywnych;
2) zwiększenie skuteczności oddziaływania w zakresie profilaktyki;
3) zmniejszanie szkód społecznych i psychologicznych spowodowanych
nadużywaniem alkoholu i używaniem środków psychoaktywnych, szczególnie
dotykających dzieci i młodzież;
4) zmiana obyczajów związanych z używaniem alkoholu zwłaszcza wśród młodego
pokolenia, utrwalanie postaw abstynenckich;
5) ochrona dzieci i młodzieży przed inicjacją narkotykową oraz
eksperymentowaniem z używaniem środków psychoaktywnych.
2. Cele strategiczne w tym zakresie to:
1) wspieranie rozwoju programów i działań profilaktycznych skierowanych
do dzieci i młodzieży;
2) wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom i organizacjom prowadzącym
działalność profilaktyczną poprzez organizowanie różnorodnych form pracy
edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży oraz
w rodzinach;
3) zwiększenie skuteczności podejmowanych działań kontrolnych i interwencyjnych
w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;
4) organizowanie punktów pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych
i współuzależnionych;
5) wspieranie alternatywnych metod spędzania wolnego czasu przez dzieci,
młodzież i dorosłych.
II. Realizacja programu.
1. Gmina realizuje zadania określone w niniejszym programie we współpracy z:
1) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żyrzynie;
3) Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
4) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie;
5) pielęgniarkami środowiskowymi;
6) Komisariatem Policji w Kurowie;
7) jednostkami oświatowymi;
8) stowarzyszeniami;
9) kościołami.

2. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii będzie realizowany poprzez:
Zadanie 1 – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem.
Realizacja tego zadania będzie się odbywała poprzez:
1) współpracę z Poradnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień
w Puławach w zakresie:
a) kierowania osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin do grup
terapeutycznych,
b) kierowania osób na leczenie odwykowe w warunkach ambulatoryjnych,
c) uzyskiwania informacji o osobach skierowanych na leczenie ambulatoryjne,
d) wymiany informacji o osobach skierowanych na terapię;
2) nawiązanie współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
w zakresie:
a) pomocy prawnej, terapeutycznej, psychologicznej osób uzależnionych od
alkoholu, narkotyków i „dopalaczy”, oraz dotkniętych przemocą domową,
b) objecie pomocą terapeutyczną uzależnionej młodzieży,
c) ustalenie w razie potrzeby dyżuru w Urzędzie Gminy (raz w miesiącu)
specjalistów: psychologa, pedagoga;
3) nawiązanie współpracy z MONAR-em Puławy w zakresie:
a) prowadzenie spotkań informacyjno – edukacyjnych dot. zjawiska narkomanii
dla kadry pedagogicznej, rodziców oraz młodzieży szkolnej,
b) kierowanie pacjentów w celu postawienia diagnozy w przedmiocie
uzależnienia od narkotyków i „dopalaczy” oraz kontynuacji leczenia;
4) punkt konsultacyjny prowadzący działalność skierowaną w szczególności
do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, członków
rodzin osób uzależnionych, a także osób doświadczonych przemocą i stosujących
przemoc, którego głównym zadaniem jest:
a) informowanie o chorobie alkoholowej i uzależnieniu od środków
odurzających oraz możliwościach leczenia osób uzależnionych,
b) motywowanie do terapii zarówno osób uzależnionych, jak i osób
współuzależnionych,
c) udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego,
d) udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
e) udzielanie porad i wsparcia dla członków rodzin z problemem przemocy,
f) prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji.
Zadanie 2 – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
i narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
Działania w tym zakresie to:
1) prowadzenie rozmów oraz innych działań zmierzających do zmotywowania osób
nadużywających alkoholu, narkotyków i „dopalaczy” do podjęcia leczenia

odwykowego, a także występowanie do sądu o zastosowanie leczenia
odwykowego;
2) udostępnianie materiałów informacyjnych dla ofiar przemocy:
a) w punkcie konsultacyjnym,
b) na Komisariacie Policji w Kurowie,
c) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrzynie,
d) w Urzędzie Gminy Żyrzyn,
e) u pielęgniarek rodzinnych;
3) prowadzenie interwencji w domach osób nadużywających alkoholu i stosujących
przemoc;
4) kierowanie osób na konsultacje do kuratorów sądowych;
5) kierowanie na badanie do biegłych sądowych celem ustalenia stopnia
uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego poprzez wydanie
właściwej opinii psychologiczno – psychiatrycznej, a także ponoszenie kosztów
tych badań;
6) refundacja kosztów dojazdu na mityngi AA i do Poradni Terapii Uzależnień
od Alkoholu i Współuzależnień w Puławach oraz MONAR-u w Puławach,
dla osób które podjęły leczenie i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej;
7) inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających
w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy poprzez udział
w szkoleniach i konferencjach;
8) pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i narkotycznym w tym
finansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich.
III. 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.
Działania w tym zakresie polegać będą na organizowaniu i finansowaniu lub
współfinansowaniu przedsięwzięć promujących styl życia bez uzależnień, w tym:
1) zajęć profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez szkoły i kluby sportowe
uczących umiejętności zdrowego i trzeźwego stylu życia;
2) organizowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci
i młodzież, w tym zapewnienie środków finansowych na zakup posiłków
regeneracyjnych, napojów i nagród;
3) działań polegających na organizowaniu otwartych środowiskowych imprez
profilaktycznych o charakterze rozrywkowym i sportowym dla dzieci, młodzieży
i dorosłych nie tylko odbywających się bez udziału alkoholu i innych używek, ale
w szczególny sposób eksponujących ten fakt (specjalny program, udział osób
wspierających swoim autorytetem bezalkoholowe przedsięwzięcie, zaproszeni
goście i artyści);
4) organizowaniu działań aktywizujących i integrujących dzieci, młodzież oraz rodziny
np. festynów rodzinnych, szkolnych dni profilaktyki;

5) zakupie nagród oraz pokryciu kosztów związanych z zakupem niezbędnych
materiałów i usług umożliwiających przeprowadzenie wybranych imprez sportoworekreacyjnych i kulturalnych promujących zdrowy styl życia;
6) zakupie materiałów edukacyjnych, m.innymi książek, broszur, plakatów, kaset i płyt
DVD oraz ulotek służących oddziaływaniom profilaktycznym i ich dystrybucji
wśród określonych grup adresatów;
7) upowszechnianiu materiałów edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych
z narkomanią i zasad zapobiegania;
8) prowadzeniu zajęć profilaktyki uzależnień;
9) wspieraniu inicjatyw podejmowanych przez rady sołeckie w zakresie: wyposażenia
placów zabaw dla dzieci, a także zagospodarowania i wyposażenia obiektów
z przeznaczeniem na kluby i świetlice;
10) wspieraniu działalności prowadzonej w klubach i świetlicach środowiskowych;
11) sprawowaniu opieki w okresie wakacji i ferii nad dziećmi z rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej z powodu m.in. alkoholizmu, narkomanii, przemocy
w rodzinie;
12) podejmowaniu działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań kontrolnych mających na celu ograniczenie dostępności
napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom
niepełnoletnim i nietrzeźwym.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
Działania w tym zakresie będą polegały na:
1) przekazaniu dotacji na wykonanie części zadań związanych z realizacją niniejszego
programu na terenie gminy Żyrzyn jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych oraz organizacjom i związkom wyznaniowym tworzonym przez parafie
rzymsko-katolickie, a także innym jednostkom, organizacjom społecznym
i stowarzyszeniom, które w swoich statutach mają zapisaną realizację zadań
związanych z krzewieniem trzeźwości i abstynencji oraz przeciwdziałaniem
patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.
Plan wydatków na realizację zadań określonych w niniejszym programie
przewidzianych do powierzania gminnym jednostkom organizacyjnym
(przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazjum) oraz wydatków przewidzianych
jako dotacje na wspieranie zadań realizowanych przez jednostki niezaliczone
do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:
a) ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym
prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień: 4.000,00 zł, z tego w formie dotacji:
2.000,00 zł,
b) przeciwdziałanie narkomanii, w tym prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień:
4.000,00 zł, z tego w formie dotacji: 2.000,00 zł,
c) organizacja gminnego festynu sportowo – rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka:
4.000,00 zł,

d) organizacja festynu integracyjnego dla gimnazjum i szkół podstawowych
poświęconego promocji zdrowego stylu życia – 1000,00 zł;
2) współpracy z kościołami, sądem, kuratorami, policją, ośrodkiem pomocy społecznej
oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie;
3) dofinansowaniu zakupu materiałów edukacyjnych dla podmiotów zajmujących się
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii i przemocy
w rodzinie.
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu
reklamy i promocji napojów alkoholowych; zakazu sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych osobom w stanie nietrzeźwym, osobom nieletnim (do lat 18), na kredyt
lub pod zastaw oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
Działania w tym zakresie będą polegać na:
1) zobowiązaniu przedsiębiorców otrzymujących zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
do:
a) prowadzenia ewidencji wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
b) umieszczania w widocznym miejscu informacji (tabliczki) o:
 zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim (do 18 lat), na kredyt lub pod
zastaw i osobom w stanie nietrzeźwym,
 szkodliwości spożywania alkoholu,
c) przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych,
d) wywieszania zezwolenia w widocznym miejscu,
e) przestrzegania godzin otwarcia placówek oraz godzin sprzedaży napojów
alkoholowych,
f) przestrzegania zasad określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 487 ze zm.) oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;
2) zobowiązaniu przedsiębiorców otrzymujących zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, których działalność polega na organizowaniu przyjęć do:
a) prowadzenia ewidencji wartości sprzedaży napojów alkoholowych w danym
roku ważności zezwolenia,
b) przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych,
c) przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 487 ze zm.) oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
VI. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Realizacja tego zadania polegać będzie na:
1) udzielaniu pomocy materialnej i finansowej dla rodzin, w których występują
problemy alkoholowe;
2) prowadzeniu pracy socjalnej przez pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy
Społecznej w zakresie m.in.: przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz
przemocy w rodzinie;
3) zawieraniu w miarę potrzeb kontraktów socjalnych w rozumieniu ustawy o pomocy
społecznej z osobami z problemami alkoholowymi i rodzinami dotkniętymi
przemocą domową.
Za realizację powyższego zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żyrzynie.
VII. Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym przez Gminną Komisje
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
należy:
1) motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia;
2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddawania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego;
3) prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, a także
ofiarami i sprawcami przemocy;
4) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy związane
z używaniem narkotyków oraz „dopalaczy”, a także jest stosowana przemoc
domowa - pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym podejmowanie procedur
interwencyjnych na rzecz dobra małoletnich dzieci;
5) prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii oraz przemocy w rodzinie, w tym zakup materiałów
edukacyjnych (ulotek, broszur, kaset i płyt DVD, plakatów);
6) współpraca z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz
organizacjami społecznymi i związkami wyznaniowymi w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie;
7) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
uchwałami Rady Gminy Żyrzyn będącymi podstawą do uzyskania zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych;
8) prowadzenie kontroli przestrzegania i zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych;
9) inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce i rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, problemów narkomanii i przemocy w rodzinie;
10) prowadzenie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zasad
promocji i reklamy oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

11) udział członków Komisji w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz inicjowanie interwencji
w przypadku diagnozy przemocy domowej.
VIII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Żyrzynie.
1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Żyrzynie za udział w posiedzeniach otrzymywać będą wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dla przewodniczącego Komisji wynosić
będzie 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych) za każde posiedzenie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dla pozostałych członków Komisji wynosić
będzie 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) za każde posiedzenie.
4. Wypłaty świadczeń określonych w ust. 1 należy dokonywać z budżetu gminy
z działu 851 rozdział 85154 § 170 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

ZAŁĄCZNIK DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2018 ROK
Plan wydatków dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących program: 4000,00 zł, w tym:
1) na ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz
prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień: 2000,00 zł;
2) przeciwdziałanie narkomanii oraz prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień:
2000,00 zł.
2. Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka w szkołach
i przedszkolu: 4000,00 zł.
3. Organizacja festynu integracyjnego dla gimnazjum i szkół podstawowych
poświęconego promocji zdrowego stylu życia: 1000,00 zł.
4. Prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w szkołach podstawowych i gimnazjum:
2000,00 zł.
5. Prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień w zakresie przeciwdziałania narkomanii
w szkołach podstawowych i gimnazjum: 2000,00 zł.
6. Wspieranie działań profilaktycznych i akcji przeciwalkoholowych polegających
na organizowaniu zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, alternatywnych form
spędzania czasu wolnego, otwartych imprez środowiskowych o charakterze lokalnym
i zakupie nagród, posiłków regeneracyjnych oraz pokryciu kosztów związanych
z zakupem materiałów umożliwiających przeprowadzenie takich akcji: 13285,00 zł.
7. Wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych: 3500,00 zł.
8. Koszt utrzymania Punktu Konsultacyjnego: 2400,00 zł.
9. Umowy - zlecenia na prowadzenie świetlic wiejskich i składki od tych wynagrodzeń:
64300,00 zł (świetlice środowiskowe działają w następujących miejscowościach:
Kośmin, Żerdź, Kotliny, Strzyżowice, Osiny i Wola Osińska i Bałtowie).
10. Badania osób uzależnionych: 6000,00 zł.
11. Stałe opłaty sądowe do wniosku o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego
od alkoholu: 500,00 zł.
12. Przejazd osób uzależnionych skierowanych na leczenie do poradni odwykowych:
200,00 zł.
13. Zakup czasopism i materiałów planistycznych oraz szkolenia członków Komisji:
500,00 zł.
Łączna kwota wydatków: 103685,00 zł.

