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Poz. 932
UCHWAŁA NR 17/III/2014
RADY GMINY LESZNOWOLA
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r poz. 1356 ze zm.) oraz
art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r, poz.124 ze zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku.

Alkoholowych

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do podejmowania decyzji w sprawie przenoszenia wydatków określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2015 rok
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak
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Załącznik nr 1
do uchwały 17/III/2014r.
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 19 grudnia 2014r.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
lub narkotyków
1.Prowadzenie działalności punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych,
członków ich rodzin oraz dla ofiar przemocy na terenie gminy.
2.Rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami uzależnionymi i członkami
rodzin.
3.Kierowanie wniosków do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe wobec
osób, które dobrowolnie nie chcą podjąć leczenia na podstawie ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4.Finansowanie badań przez biegłych sądowych ds. uzależnień.
5.Inicjowanie powstawania grup AA i wspomaganie istniejących.
6.Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących uzależnień w tym materiałów dla Ośrodka Terapii Uzależnień w
Pruszkowie
7.Prenumerata czasopism, koszty telefonów, Internetu i prowadzenia strony
internetowej.
8.Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób działających w sferze
profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych ( pracownicy
socjalni, pedagodzy, wychowawcy w świetlicach, kuratorzy, policja, służba
zdrowia itp.)
9.Dofinansowywanie
programów
terapeutycznych
realizowanych
w
placówkach zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i
narkomanii nie objętych kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia.
10.Dofinansowywanie oddziaływań edukacyjno-motywacyjnych prowadzonych
wobec osób nadużywających alkoholu prowadzonych przez Izbę
Wytrzeźwień.
Wydatki 50 000
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II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem
uzależnień
1. Pomoc psychologiczna i prawna

dla mieszkańców gminy ( koszty
zatrudnienia psychologa i prawnika w Punktach Konsultacyjnych).
2.Wspomaganie działalności grupy wsparcia dla osób uzależnionych oraz
inicjowanie powstawania nowych grup na terenie gminy.
3.Organizacja spotkania choinkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
4.Finansowanie dożywiania w szkołach i świetlicach dla dzieci z rodzin z
problemem uzależnień.
5.Wspieranie działań podejmowanych wobec przemocy domowej (koszty
noclegów dla ofiar przemocy, koszty pomocy terapeutycznej dla ofiar przemocy
domowej.
6.Wspomaganie grup AL.-ANON, AL.-ATIN oraz grup wsparcia dla osób
uzależnionych od narkotyków i ich rodzin
7.Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie przemocy w
rodzinie.
8.Wspieranie pracy zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania
przemocy.

Wydatki 40 000

III. Prowadzenie działalności edukacyjno – profilaktycznej na
rzecz środowiska lokalnego
1.Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych i spektakli
teatralnych z zakresu alkoholizmu, narkomanii,
przemocy , agresji,
stosowania środków zastępczych (dopalaczy), cyberprzemocy, oraz dobrego
funkcjonowania
w środowisku dla dzieci i młodzieży w placówkach
oświatowych i świetlicach
na terenie Gminy, a także dla rodziców i
środowiska pedagogicznego.
2.Wspomaganie i dofinansowywanie imprez o charakterze rekreacyjnym lub
sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, propagujących zdrowy styl
życia, m.in. Dni Gminy Lesznowola,
3.Finansowanie spotkań i warsztatów profilaktycznych dotyczących
umiejętności dobrego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie dla
dorosłych mieszkańców gminy Lesznowola.
4.Zagospodarowywanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego poprzez udział
w zajęciach rozwijających zainteresowania własne w tym pozalekcyjne
zajęcia sportowe.
5.Dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy.
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6.Dofinansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznoedukacyjnym z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
7.Finansowanie zajęć socjoterapeutycznych oraz utworzenie świetlicy
socjoterapeutycznej.
8.Finansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i członków
ich rodzin podejmujących leczenie i terapię.

Wydatki 180 000
IV. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami
fizycznymi działającymi na rzecz rozwiązywania problemów
uzależnień.
1.Współpraca z organizacjami pozarządowych w sferze profilaktyki uzależnień
w środowisku lokalnym.
2.Współpraca z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Policją w ramach
profilaktyki uzależnień.
3.Współpraca z kościołem katolickim i związkami wyznaniowymi na rzecz
profilaktyki uzależnień.
4.Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz z Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Wydatki 30 000

V. Edukacja publiczna
1.Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, m. in.
Zachowaj Trzeźwy Umysł, Ogólnopolskie Dni Trzeźwości, Niećpa,
2.Badania, sondaże, analiza problemów uzależnień w różnych aspektach.
3.Organizacja konkursów poświęconych profilaktyce uzależnień i promujących
zdrowy styl życia.
4.Upowszechnianie wiedzy na temat uzależnień i związanych z nimi
problemów m.in. w Biuletynie Informacyjnym Gminy Lesznowola i gazetach
lokalnych.

Wydatki 50 000
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VI. Kontrola placówek prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych oraz ograniczanie dostępności alkoholu na
terenie gminy pod względem przestrzegania przepisów
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W zakresie:
• przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim;
• przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym;
• przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu na kredyt i pod zastaw;
• zgodności sprzedawanego alkoholu z posiadanym zezwoleniem;
• przestrzegania zakazu reklamy alkoholu;
• posiadania wywieszek informujących o szkodliwości spożywania napojów
alkoholowych;
• zachowywania porządku publicznego;
• nie spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży;
• interwencja w wypadku pisemnych skarg dotyczących sprzedaży lub
podawania napojów alkoholowych oraz interwencji związanych z innymi
nieprawidłowościami;

Wydatki 20 000

VII . Wynagrodzenia oraz szkolenia członków komisji, obsługa
posiedzeń komisji
Wydatki 40 000
Finansowanie realizacji poszczególnych zadań określa preliminarz wydatków
zgodny z projektem budżetu na rok 2015 w dziale 851 – ochrona zdrowia,
rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz rozdziale 85153 –
przeciwdziałanie narkomanii. Na realizację zadań w roku 2015 zaplanowano
łącznie kwotę 410 000 złotych.
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii są
środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Realizację programu powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Załącznik Nr 2
Do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Lesznowola
na rok 2015

Zasady wynagradzania członków komisji oraz stawki za wykonanie
poszczególnych zadań w ramach realizacji programu.

§1
Członkowi Komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 200
złotych brutto za posiedzenie.
§2
1.Przewodniczącemu Komisji i Przewodniczącym Zespołów za prowadzenie
posiedzenia przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 270
złotych brutto.
2. Wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości 270 złotych brutto przysługuje
również wiceprzewodniczącemu w przypadku prowadzenia posiedzenia.
§3
1.Członkom Komisji pracującym w Zespołach:
 do kontroli placówek prowadzących
 ds. uzależnionych i współuzależnionych
 zespole interdyscyplinarnym/grupie roboczej ds. przemocy
przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 150 złotych brutto za
każde posiedzenie zespołu.
§4
Za wyjazd do Sądu w charakterze oskarżyciela publicznego członkowi Komisji
przysługuje wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości 150 złotych brutto.
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§5
Pozostałe stawki wynagrodzeń nie wyższe niż rekomendowane przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

