UCHWAŁA NR XIX/142/2012
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii oraz preliminarza wydatków na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) oraz art. 10 ust. 2 i
3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 124) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2013.
Rozdział 1.
Cele i zadania programu
§ 2. Zapobieganie powstawaniu problemów, związanych z nadużywaniem alkoholu, przeciwdziałanie
narkomanii i przemocy w rodzinie 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, stowarzyszeń i organizacji służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych;
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.
Rozdział 2.
Lokalna diagnoza problemów
§ 3. Rynek napojów alkoholowych:
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.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.
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2. W roku 2012 liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży
wynosi 8, w tym: zezwolenie na sprzedaż piwa posiadało 8 punktów, na sprzedaż wina- 6 punktów, na sprzedaż
napojów powyżej 18 % zawartości alkoholu – 5 punktów. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do
spożycia w miejscu sprzedaży posiadają 3 punkty. Tylko 1 punkt posiada zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu. Aktualnie wydanych jest 25 ważnych pozwoleń.
3. Liczba mieszkańców przypadających na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18 % do
spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 466. Na terenie gminy działa 1 punkt gastronomiczny prowadzący
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 %.
4. Z danych uzyskanych z GOPS w Konarzynach wynika, że w roku 2011 147 rodzin korzystało z okresowej
lub doraźnej pomocy materialnej z powodu trudnej sytuacji materialnej. Wielkość środków finansowych
przeznaczonych na pomoc wyżej wymienionym rodzinom wyniosła 86.167 zł. Liczba rodzin objętych pomocą
w związku z nadużywaniem alkoholu wyniosła 16 . Na pomoc materialną dla tych rodzin wydatkowano kwotę
12.160 zł.
5. Poradnie odwykowe dostępne dla mieszkańców gminy:
- poradnia leczenia uzależnień „Opus” ul. Gdańska 15 B w Chojnicach
- Centrum Terapii Uzależnień „Promedica” ul. Kościerska w Chojnicach
7. W roku 2012 skierowanych przez GKRPA i PN do leczenia stacjonarnego skierowano jedną osobę ,
natomiast na leczenie ambulatoryjne 5 osób.
8. W roku 2012 nie stwierdzono na terenie gminy przypadków rozprowadzania i zażywania środków
odurzających , w tym narkotyków.
Rozdział 3.
Podstawowe zadania do realizacji w 2013 roku
§ 4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i innych środków uzależniających:
1) wzbogacenie ofert oraz dostępności do udziału w programach terapeutycznych realizowanych w placówkach
lecznictwa odwykowego,
2) kierowanie na warsztaty terapeutyczne osoby uzależnione i współuzależnione oraz ofiary i sprawców
przemocy w rodzinie,
3) pokrywanie kosztów pracy biegłych sądowych wydających opinie o pacjencie skierowanym przez
GKRPAiPN
4) organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczaniem nałogów – zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 5. 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 rekreacyjnych i sportowych a także działania na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych:
1) podjęcie działań w zakresie rozwijania i popierania różnych form działalności informacyjnej i kulturalnej,
mających na celu uświadomienie szkodliwości nadużywania alkoholu, zachowania trzeźwości i abstynencji oraz
wykorzenienie szkodliwych zwyczajów i sposobów picia alkoholu:
a) organizowanie w szkołach zajęć edukacyjnych o problematyce uzależnień z udziałem specjalistów
(pracowników służby zdrowia, psychiatrów i innych);
b) wspieranie działań, podejmowanych na rzecz propagowania trzeźwości przez lokalne społeczności takich
jak:
- środowiskowe imprezy sportowo-rekreacyjne z tematyką dotyczącą profilaktyki uzależnień i przemocy
w rodzinie;
- zajęcia i konkursy dotyczące bezpieczeństwa w szkole, radzenia sobie z problemami prowadzenia mediacji
i poprawnej komunikacji interpersonalnej;
- spotkania z Policją i pogadanki na temat alkoholu jako przyczynie wypadków drogowych;
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- finansowanie spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień i przemocy w rodzinie;
c) udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej w przeprowadzaniu kolonii i obozów dla dzieci z rodzin
zagrożonych problemami alkoholowymi i przemocą w rodzinie;
d) prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej.
§ 6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń w realizacji działań profilaktycznych.
Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie działalności profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności organizacji wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży (świetlice wiejskie, zajęcia sportowo – rekreacyjne, zimowiska, wycieczki itp.).
§ 7. Współdziałanie z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w sprawach przeciwdziałania przemocy
w rodzinie poprzez:
1) propagowanie idei „Niebieskiej linii” dla ofiar przemocy w rodzinie,
2) ustalanie środowisk wymagających podjęcia działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3) udzielanie informacji o placówkach terapeutycznych i grupach samopomocowych.
§ 8. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy uzależnień:
1) kontynuowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w zakresie pomocy rodzinie z problemami alkoholowymi polegającej na prowadzeniu wstępnych
rozmów i nakłaniania do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
zasięgania opinii i informacji o osobie zgłoszonej do badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia i wskazania zakładu leczniczego. Kierowanie do sądu rejonowego wniosków w sprawie poddania
obowiązkowi leczenia odwykowego;
2)partycypowanie w kosztach działań terapeutycznych prowadzonych przez odpowiednie placówki,
3) informowanie i wspieranie przez członków komisji i pracowników GOPS osób uzależnionych od alkoholu
i członków ich rodzin w zakresie możliwości udzielania wsparcia ofiarom przemocy domowej oraz działań na
rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych,
4) składanie przez GKRPAiPN wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawach zatrudnienia
socjalnego osób leczących się od uzależnień oraz członków ich rodzin.
§ 9. Organizowanie szkoleń dla członków GKRPAiPN oraz innych osób współdziałających w rozwiązywaniu
problemów uzależnień.
Rozdział 4.
Realizatorzy programu
§ 10. W realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii uczestniczą:
1) Rada Gminy w Konarzynach
2) Wójt Gminy Konarzyny
3) Pełnomocnik Wójta ds. realizacji GPPiRPAiPN
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konarzynach
5) Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach
6) Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach
7) Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
8) Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie
9) Policja
10) Kuratorzy sądowi
11) Organizacje społeczne i stowarzyszenia, kościół katolicki
12) Rady sołeckie
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13) środki masowego przekazu.
Rozdział 5.
Sposób realizacji programu
§ 11. 1. Analizowanie realizacji programu na posiedzeniach komisji.
2. Koordynacja i kontrola działań w ramach programu przez pełnomocnika wójta gminy.
Rozdział 6.
Finansowanie programu
§ 12. Finansowanie z kwot pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Preliminarz wydatków stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Rozdział 7.
Zasady wynagrodzenia członków komisji
§ 13. 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.
3. Z tytułu kontroli doraźnej, nieobjętej planem kontroli, wynagrodzenie nie przysługuje.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 14. Traci moc Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla członków i przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: PBZTO-ONRAJ-PRIOP-QALUH-VTIWF. Podpisany
Strona 4

Załącznik do Uchwały Nr XIX/142/2012
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Plan wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Zadanie 1
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
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:

4.500,00zł

18.900,00zł

500,00zł
100,00zł
8.000,00zł
3.000,00zł

RAZEM: 35.000,00zł

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont
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