ZARZĄDZENIE NR 121/2013
WÓJTA GMINY KONARZYNY
z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu
wydatków na rok 2014."

Na podstawie art. 5a i 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
[Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz Uchwały Nr XXXI/219/2010 Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego, zarządzam,
co następuje:
§ 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków
na rok2014."
§ 2. Projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2014." stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Konsultacje prowadzone będą w formie ankiety konsultacyjnej, której wzór stanowi
załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wypełnione ankiety należy składać do 19 grudnia 2013 r. w tut. urzędzie w pokoju nr 2.
§ 5. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych umieszczona zostanie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 6. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Barbara
Rydygier- Sekretarz gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

r/lacek

Warsiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121/2013
z dnia 5 grudnia 2013 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ORAZ PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014
I.

CELE I ZADANIA PROGRAMU

Zapobieganie powstawaniu problemów, związanych z nadużywaniem alkoholu,
przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzinie będzie się odbywało poprzez
prowadzenie działań:
1) analizowanie stanu problemów alkoholowych i narkomanii w gminie w celu
ich zdiagnozowania;
2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i innych środków uzależniających w tym narkotyków;
3)
prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i
edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjnych
i sportowych a także działanie na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo - wychowawczych;
4)
wspomaganie działalności instytucji,
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

stowarzyszeń

i

organizacji

służących

1

5) współdziałanie z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
6) udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe i przemoc w rodzinie;
7) podnoszenie skuteczności działania komisji poprzez szkolenie jej członków.

II.

LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW

i

Rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Konarzyny:
1. Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy
w Konarzynach z 2011 r. powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ustalono na 12, natomiast
punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu do spożycia
w miejscu sprzedaży ustalono na 6.
2. W roku 2013 liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza
miejscem sprzedaży wynosi 8, w tym: zezwolenie na sprzedaż piwa posiadało
7 punktów, na sprzedaż wina- 8 punktów, na sprzedaż napojów powyżej 18 %
zawartości alkoholu - 6 punktów. Zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży posiadają 3 punkty.

3.

4.

5.
6.

III.
1.

Tylko 1 punkt posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej
18 % zawartości alkoholu
Z danych uzyskanych z GOPS w Konarzynach wynika, że w 2012 roku 75 rodzin
korzystało z okresowej lub doraźnej pomocy materialnej z powodu trudnej
sytuacji materialnej. Wielkość środków finansowych przeznaczonych na pomoc
wyżej wymienionym rodzinom wyniosła 95,620,00 zł. Liczba rodzin objętych
pomocą w związku z nadużywaniem alkoholu wyniosła 17.
Poradnie odwykowe dostępne dla mieszkańców gminy:
- poradnia leczenia uzależnień „Opus" ul. Gdańska 15 B w Chojnicach
- Centrum Terapii Uzależnień „Promedica" ul. Kościerska w Chojnicach
W roku 2013 GKRPAiPN nie skierowała do leczenia stacjonarnego żadnej osoby,
natomiast na leczenie ambulatoryjne 5 osób.
W roku 2013 nie stwierdzono na terenie gminy przypadków rozprowadzania
i zażywania środków odurzających, w tym narkotyków.

PODSTAWOWE ZADANIA DO REALIZACIIW 2014 R.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych poprzez:
> współdziałanie z poradniami odwykowymi;
> realizację programów terapeutycznych
w zakresie uzależnień
ze szczególnym uwzględnieniem programów dla dzieci i młodzieży;
> pokrywanie kosztów pracy biegłych sądowych wydających opinie
0 pacjencie skierowanym przez GKRPiPN;
> prowadzenie rozmów motywacyjnych, informacyjno- edukacyjnych
oraz kierowanie przez GKRPAiPN osób nadużywających alkohol
na terapie;
> kierowanie osób uzależnionych, po przeprowadzeniu przez GKRPAiPN
rozmów motywujących, na badania do biegłych w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez lekarza psychiatrę
1 psychologa, terapeutę uzależnień oraz występowanie do sądu
z wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu;
,
> kierowanie członków oraz osób realizujących zadania GKRPAiPN
na szkolenia oraz dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej, psychologicznej i prawne, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie przez:
> zapewnienie współdziałania pracowników instytucji takich jak: Policja,
GOPS, służby zdrowia, szkoły, punkty konsultacyjne, świetlice, itp.
W szczególności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i; przemocy
w rodzinie;
i
> finansowanie szkoleń, kursów;
> udzielanie
pomocy
prawnej
oraz
pomocy
psychospołecznej
i psychologicznej osobom uzależnionym i ich rodzinom;
> organizowanie zajęć dla rodziców, mających na celu podniesienie
kompetencji wychowawczych;
i :

>

wspieranie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczowychowawczych
i socjoterapeutycznych poprzez:
> prowadzenie na terenie szkół, placówek oświatowych, kulturalnych,
opiekuńczo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży;
> wspieranie
programów
i
przedsięwzięć
profilaktycznych
opracowywanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup
rówieśniczych;
> podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców
napojów alkoholowych mających na celu ograniczanie dostępności
napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu
osobom poniżej 18 r.ż.;
.
; ,
.
> promowanie zdrowego stylu życia między innymi poprzez prowadzenie
lokalnych imprez rozrywkowych, sportowo- rekreacyjnych, konkursów
profilaktycznych, edukacyjnych i inforrnacyjnych przy współpracy
z parafią,, dyrektorem szkoły, placówką kulturalną, stowarzyszeniami
promującymi zdrowy styl życia bez alkoholu;
> spotkania z Policją i pogadanki na temat alkoholu jako przyczynie
wypadków drogowych;
> promowanie imprez bezalkoholowych, w tym sportowych, kulturalnych,
turystycznokrajoznawczych,
organizowanie,
finansowanie
i dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacja programów
profilaktycznych;
> wspieranie działalności szkół, organizacji i, instytucji promujących różne
formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez
prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych, np.: koszykówka, piłka
nożna, nauka pływania, gry i zabawy ruchowe, gry i zabawy terenowe,
wycieczki krajoznawcze, turnieje i zawody sportowe;
> zakup i dystrybucja pism, literatury fachowej, materiałów informacyjnych;
> udzielanie pomocy osobom leczącym się od uzależnień w ramach
zatrudnienia socjalnego;
> finansowanie spektakli teatralnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży
o tematyce uzależnień i przemocy w rodzinie;
> prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz pomocy w rodzinie
poprzez:
> współpracę z Policją, w celu zapewnienia adekwatnej do potrzeby liczby
interwencji w stosunku do osób nietrzeźwych i stosujących przemoc
oraz zakłócających porządek publiczny;
> współpracę z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz
rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.

i

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 1 3 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, w tym:
> podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości oraz uchwał rady Gminy wydanych
na podstawie tej ustawy;
> kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
przez upoważnionych członków GKRPAiPN
> występowanie przed sadem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1

IV.
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

V.

REALIZATORZY PROGRAMU
Rada Gminy w Konarzynach;
Wójt Gminy Konarzyny;
Pełnomocnik Wójta ds. realizacji GKRPAiPN;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konarzynach;
Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach;
Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach;
Gminna
Komisja
ds.
Rozwiązywania
Problemów
i Przeciwdziałania Narkomanii;
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie;
Policja;
Kuratorzy sądowi;
Organizacje społeczne i stowarzyszenia, kościół katolicki;
Rady sołeckie;
środki masowego przekazu.

Alkoholowych
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SPOSÓB REALIZACII PROGRAMU

1. Analizowanie realizacji programu na posiedzeniach komisji.
2. Koordynacja i kontrola działań w ramach programu przez pełnomocnika wójta gminy.

VI.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Finansowanie z kwot pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.

VII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW KOMISU
1. Ustala się dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii wynagrodzenie za każde odbyte posiedzenie komisji w kwocie
100 zł.
2. Członkowie zespołu powołanego do dokonywania kontroli, za przeprowadzenie kontroli
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wynikających z planu ustalonego przez komisję,
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 50 zł, niezależnie od ilości kontrolowanych punktów
w ramach jednej kontroli.
i

3. Z tytułu kontroli doraźnej, nieobjętej planem kontroli, wynagrodzenie nie przysługuje.

Plan wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2014
Zadanie 1
3.000,00 zł

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy i
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej i prawnej, a szczególnie ochrony przed przemocą w rodzinie

21.200,00 zł

Zadanie 2
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a
szczególnie dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, zimowisk a także podejmowanie
działań, programów
profilaktycznych w świetlicach wiejskich i opiekuńczo - wychowawczych.
Wspieranie działalności organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych oraz
placówek oświatowych w zakresie profilaktyki uzależnień:
- Działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Konarzynach:
- wynagrodzenie
- wydatki
- Imprezy profilaktyczne organizowane przez sołectwa
- Kampanie społeczne „Zachowaj trzeźwy umysł" i „Postaw na rodzinę"
- Zajęcia rekreacyjno- sportowe
Zadanie 3
Szkolenia (członków komisji, nauczycieli)
Zadanie 4
Zakup materiałów biurowych i koszty delegacji
Zadanie 5
Wynagrodzenie członków komisji
Zadanie 6
Przeciwdziałanie Narkomanii:

700,00 zł
100,00 zł
5.000,00 zł
2.000,00 zł

RAZEM:

32.000,00 zł

OUT

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/2013
Wójta Gminy Konarzyny
z dnia 5 grudnia 2013 r.

ANKIETA KONSULTACYJNA
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2014."

Alkoholowych i

Przedmiot konsultacji:

Punkt, pozycja dokumentu, do którego zgłaszana jest uwaga:

Proponowane brzmienie punktu, pozycji:

Uzasadnienie zmiany:

Whrsiński

