UCHWAŁA NR XXXIII/253/2016
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy
Sławno na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446, 1579), 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), w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, 437),
Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Sławno na
2017 rok, zwany dalej „programem”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zadania wynikające z programu finansowane będą ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
Gminy Sławno na 2017 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno
Marta Hołowata
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/253/2016
Rady Gminy Sławno
z dnia 21 grudnia 2016 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY SŁAWNO NA 2017 ROK
Rozdział 1.
WROWADZENIE
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
w Gminie Sławno jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawodawca wskazuje zadania jakie mają być realizowane
z uwzględnieniem potrzeb lokalnych. W tym obszarze ustawa łączy się z uregulowaniami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zapobieganiu narkomanii oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, która definiuje przemoc w rodzinie, jako przestępstwo i wyznacza kierunki zwalczania patologii.
Gmina Sławno powinna przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze lokalnej społeczności, aby zapobiegać
i minimalizować skutki alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie.
Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzi się realizację działań na szczeblu lokalnym
jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Sławno na 2017
rok, zwany dalej Programem. Program ten jest corocznie uchwalany przez Radę Gminy Sławno.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Sławno na 2017 rok
reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
problemów związanych z narkomanią oraz z przemocą w rodzinie.
Podstawowym założeniem Programu jest promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenia wśród młodzieży
od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami aktywności: sportowej, naukowej, artystycznej, jako
alternatywy wobec uzależnień, szczególnie wobec picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania
przemocy, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.
Program kierowany jest również do osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz
dotkniętych przemocą w rodzinie.
Zadania i sposoby ich realizacji określone w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości
prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną
pomoc merytoryczną i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych, w szczególności jednostek
samorządowych, organizacji, instytucji i osób fizycznych.
Rozdział 2.
CELE PROGRAMU
1. Do głównych celów Programu należą:
1) promocja zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
2) wspieranie wychowawczej roli szkoły i rodziny;
3) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych i innych zjawisk patologicznych,
w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
4) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz innych zjawisk patologicznych;
5) wspomaganie merytoryczne i finansowe instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, które
swoim działaniem przyczyniają się do przeciwdziałania patologiom i kształtowania pozytywnych postaw
społecznych.
2. Szczegółowe cele Programu to:
1) zapewnienie większej świadomości oraz podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności do
informacji o szkodliwości alkoholu, narkotyków i innych używek;
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2) zapewnienie dzieciom z rodzin patologicznych realizacji celów krótkoterminowych i długoterminowych
prowadzących do rozwiązania problemów psychologicznych;
3) zapobieganie spożyciu alkoholu przez młodzież.
Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI DZIAŁANIA
Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych przez:
1) ułatwianie osobom uzależnionym od alkoholu i innych używek udziału w programach terapeutycznych,
poprzez pomoc w dotarciu do placówki, współfinansowanie udziału w programach terapeutycznych; osoby te
muszą okazać się zaświadczeniem o podjęciu leczenia i prowadzić je w sposób systematyczny;
2) kierowanie na badania specjalistyczne pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu;
3) finansowanie wydawania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu;
4) mobilizowanie uzależnionych osób do podjęcia leczenia;
5) udzielanie informacji o możliwościach podjęcia terapii i leczenia;
6) prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin,
w tym finansowanie profesjonalistów pełniących dyżury w punkcie zgodnie z podpisaną umową, zakup
niezbędnych materiałów, finansowanie kosztów utrzymania lokalu;
7) stała współpraca z poradnią uzależnień, ośrodkami terapeutycznymi oraz innymi instytucjami działającymi
w tym zakresie;
8) zakup innych materiałów informacyjno - edukacyjnych o problemie uzależnień oraz ich dystrybucja;
9) organizacja szkoleń (wybór ofert) oraz ich finansowanie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz innych grup społecznych pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
1) współpracę z zespołem interdyscyplinarnym;
2) wspieranie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie „Niebieskiej Karty” w Policji, pomocy
społecznej, oraz współpraca tych służb;
3) opracowanie, finansowanie oraz realizację programu wsparcia i pomocy terapeutycznej dla ofiar przemocy
w rodzinie;
4) pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - współpracę
z psychologiem oraz z pedagogiem szkolnym;
5) prowadzenie oraz finansowanie działań punktu konsultacyjno - informacyjnego do spraw przemocy w rodzinie
(dyżury profesjonalistów: psycholog, prawnik, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych);
6) organizowanie interwencji na rzecz ofiar przemocy w ramach działań punktu konsultacyjnego przy współpracy
zespołu interdyscyplinarnego;
7) opracowanie oferty programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie przy
współpracy zespołu interdyscyplinarnego;
8) organizowanie szkoleń dla przedstawicieli placówek i instytucji włączonych w system przeciwdziałania
przemocy w rodzinie lub dofinansowanie udziału w wybranych szkoleniach osobom angażującym się w pracę
profilaktyczną na rzecz ofiar przemocy;
9) organizowanie i udział w lokalnych i ponadregionalnych kampaniach na temat przeciwdziałania przemocy
i agresji oraz finansowanie kosztów organizacyjnych kampanii i zakup materiałów koniecznych do jej
przeprowadzania;
10) koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy poprzez współpracę z Policją, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławnie, sądami, szkołami, przedstawicielami podmiotów leczniczych oraz
organizacjami pozarządowymi, a realizowanymi przez zespół interdyscyplinarny.
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie, a w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych:
1) pomoc merytoryczna oraz współfinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych;
2) prowadzenie zajęć profilaktycznych obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień w szkołach
i innych placówkach instytucjonalnych w formie kompleksowych programów lub wyodrębnionych zajęć,
w tym:
a) zajęć opiekuńczo-wychowawczych, aktywizujących, ukierunkowanych na organizację alternatywnych form
spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, zmniejszających ryzyko kontaktu z substancjami
psychoaktywnymi, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych,
b) grupowych zajęć profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dotyczących kształtowania i utrwalania
wyodrębnionych umiejętności psychologicznych, podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacji kontaktu
z substancjami psychoaktywnymi, radzenia sobie z presją grupową, rozwijanie postaw i zachowań
prozdrowotnych oraz dostarczających informacji koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju;
3) organizacja i prowadzenie świetlic środowiskowych z funkcją opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci z rodzin
patologicznych, w tym doposażenie świetlic w materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć oraz bieżące
finansowanie działalności świetlic środowiskowych;
4) organizacja i dofinansowanie innych form działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych, w tym
widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych środowiskowych imprez
profilaktycznych, odbywających się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia, integrujących
społeczność lokalną, a w szczególności rodziny;
5) prowadzenie i dofinansowanie zajęć w szczególności dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy
niedostosowania społecznego, w tym zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz finansowanie innych
kosztów związanych z prowadzeniem zajęć;
6) organizacja lokalnych i udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką
alkoholową, narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami, w tym
finansowanie kosztów organizacyjnych oraz zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia kampanii;
7) organizacja i dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne
i terapeutyczne w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych przy realizacji
działań profilaktycznych;
8) organizacja i finansowanie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
9) organizacja działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w gminie Sławno
w tym:
a) organizacja kampanii na rzecz trzeźwości i bezpieczeństwa w gminie,
b) zakup materiałów edukacyjnych;
10) zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych kierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży, oraz
dystrybucja wśród określonych grup adresatów;
11) edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie
problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno –integracyjnych na terenie gminy Sławno
oraz w prasie lokalnej;
12) organizacja koncertów dla młodzieży, jako promocja zabaw bez alkoholu i środków psychoaktywnych oraz
przemocy;
13) organizowanie i finansowanie profilaktycznych i terapeutycznych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
(zimowiska, obozy, kolonie, biwaki, rajdy, pielgrzymki, spływy kajakowe);
14) diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień i przemocy na terenie gminy Sławno.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, a w szczególności:
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1) wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom pozarządowym w realizacji zadań i programów
dotyczących profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień oraz zapobiegania przemocy domowej;
2) wspieranie funkcjonowania klubów abstynenckich działających w powiecie sławieńskim.
Rozdział 4.
INNE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
1. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej Komisją należy:
1) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od
alkoholu;
2) przeprowadzanie ekspertyz punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wydawanie postanowień dotyczących
zgodności ich lokalizacji z właściwymi uchwałami Rady Gminy Sławno w związku z procedurą wydawania
przez Wójta Gminy Sławno decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrolą
punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
3) inicjowanie w środowisku
alkoholowych;

lokalnym

działań

służących

profilaktyce

i rozwiązywaniu

problemów

4) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
5) prowadzenie innych działań przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, ustawy o narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
6) prowadzenie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych poprzez aktywny udział w tworzeniu
i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia oraz inicjowaniu działań zwiększających
efektywność przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień;
7) podejmowanie procedur interwencyjnych w sprawach przemocy w rodzinie oraz na rzecz dobra małoletnich
dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc domowa;
8) popularyzacja nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
9) opiniowanie wniosków dotyczących przyjmowania do wykonania szczegółowych zadań określonych
w Programie.
2. Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
3. Zasady wynagradzania członków Komisji:
1) za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom przysługuje każdorazowo wynagrodzenie w wysokości 10%
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.);
2) przez udział w posiedzeniu Komisji rozumie się również wszelkie inne czynności związane z jego
przygotowaniem;
3) wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji przysługuje w przypadku, gdy będzie się ono odbywać poza
godzinami pracy;
4) wynagrodzenie członków Komisji będzie wypłacane na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez
Przewodniczącego Komisji, a podczas jego nieobecności przez Sekretarza Komisji.
4. Finansowania zadań programu:
1) źródłem finansowania zadań programu są:
a) środki finansowe budżetu gminy Sławno, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych obejmujące:
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.,
- coroczne opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
b) dotacje budżetu gminy Sławno,
c) dotacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) inne źródła w tym środki pomocowe;
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2) środki finansowe niewykorzystane w danym roku budżetowym, winny zostać zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych uchwałą Rady Gminy zamieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego i będą przeznaczone w następnym roku na realizację Programu.
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wójt Gminy Sławno składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania w roku 2017 r. Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Sławno, w terminie do 31 marca 2018 r.
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Uzasadnienie
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Wskazane przepisy prawne
nakładają na gminę obowiązek opracowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
związanych z uzależnieniami na kolejne lata kalendarzowe.
Przedłożony projekt Programu jest dokumentem jednorocznym, który zawiera przewidziane na 2017 rok
działania związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanią i przemocą rodzinie.
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