
UCHWAŁA NR III/28/2018
RADY GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. 
zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. 
w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. 2016 r., poz. 1492 z późn. zm.) Rada 
Gminy Wielkie Oczy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Wielkie Oczy

Zenon Kociołek
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Załącznik do uchwały Nr III/28/2018

Rady Gminy Wielkie Oczy

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2019 rok

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
w Gminie Wielkie Oczy jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która przekazuje kompetencje samorządom gmin w kwestii 
podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych, zmiany 
obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działań na rzecz trzeźwości oraz 
przeciwdziałanie powstawaniu i minimalizowanie następstw nadużywania alkoholu.

Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez 
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających 
realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, 
leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym 
następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
stanowi instrument pomocniczy i wspierający politykę samorządu w zakresie ochrony zdrowia 
i zwalczania uzależnień. Program określa zakres i formę zadań w zakresie profilaktyki, leczenia i terapii 
oraz reguluje zasady  finansowania tych zadań, a także zadania realizowane w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Program jest kontynuacją działań z lat ubiegłych.

Rozdział 1.

1. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku:

1) Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych i środków odurzających.

2) Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych 
i środków odurzających.

3) Ograniczanie spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie.

4) Doskonalenie metod i zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi 
problemami.

5) Zwiększenie dostępności do usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych oraz 
członków ich rodzin.

2. Realizatorzy zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok w Gminie Wielkie Oczy:

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2) Wójt Gminy Wielkie Oczy.

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4) Zespół dzielnicowych w Wielkich Oczach.

5) Dyrektorzy szkół  wraz z kadrą pedagogiczną.

6) Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, parafie.

7) Placówki  zajmujące się profilaktyką i terapią uzależnień.
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8) Służba zdrowia.

9) Inne podmioty, którym zlecane będą zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Koordynacją zadań GKRPA zajmuje się Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wielkie Oczy.

4. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wielkie Oczy na 2019 rok:

1) Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są, zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki finansowe budżetu gminy pochodzące 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowany budżet na realizację zadań Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2019 r. wynikający z wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniesie:  
29 400,00 zł.

Rozdział 2.

1. Zadania w zakresie realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wielkie Oczy na 2019 rok:

1) Zwiększenie odsetka osób korzystających z profesjonalnej pomocy terapeutycznej w zakresie leczenia 
uzależnienia.

2) Kierowanie na badania diagnostyczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłaszanych do 
Gminnej Komisji.

3) Współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień w Lubaczowie.

4) Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na szkolenia, dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz udział w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych 
z podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin oraz tworzących 
i realizujących programy profilaktyczne.

5) Dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu i Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach oraz wyposażenia świetlic wiejskich.

6) Prowadzenie  systemu informacyjnego dla mieszkańców gminy (fachowe czasopisma, 
rozpowszechnianie broszur informacyjnych, ulotek, książek i tym podobnych publikacji o problematyce 
alkoholizmu i narkomanii, współpraca z mediami).

7) Organizowanie przedstawień, konkursów, teatrów, zajęć pozalekcyjnych, imprez profilaktycznych 
i sportowych obejmujących tematykę uzależnień.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują uzależnienia pomocy psychologicznej, społecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia zastosowania wobec osób uzależnionych lub 
nadmiernie pijących, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Współpraca z policją, prokuraturą, 
sądem.

2) Finansowanie kosztów związanych z wydawaniem opinii psychologicznych i psychiatrycznych przez 
biegłych lekarzy.

3) Udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych zwiększających kompetencje osób pracujących 
z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w zakresie 
pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

4) Dofinansowanie wypoczynku letniego, zimowego, obozów, kolonii, wycieczek z programem 
profilaktycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy, z rodzin w których występuje 
problem uzależnienia, a także pochodzących z rodzin zagrożonych patologią.
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5) Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt 
z ofiarami i sprawcami przemocy przez udział i organizowanie szkoleń, konferencji, itp.

6) Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy osobom dotkniętym alkoholizmem, 
a w szczególności ofiarom przemocy domowej-koordynowanie działań poprzez współpracę z Policją, 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Prokuraturą  w Lubaczowie, przedstawicielami ochrony zdrowia, 
szkołami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi.

7) Bezpłatne rozprowadzenie informatorów, broszur na temat specyfiki choroby alkoholowej oraz 
sposobów radzenia sobie z problemami osobistymi.

8) Czynne włączanie się w realizację ogólnopolskich kampanii profilaktycznych oraz edukacyjnych.

9) Gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy na 
terenie powiatu oraz regionu.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych:

1) Organizowanie i finansowanie programów edukacyjno - profilaktycznych oraz wychowawczych dla 
dzieci i rodziców w szkołach podstawowych na terenie gminy Wielkie Oczy.

2) Promocja kampanii profilaktycznych i kampanii na rzecz promowania bezpieczeństwa oraz zdrowia, 
a także ogólnopolskich kampanii profilaktycznych np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Dzień Bezpiecznego 
Internetu, Światowy Dzień bez Papierosa, Postaw na Rodzinę.

3) Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

4) Umożliwianie dzieciom i młodzieży zaspakajania potrzeb aktywności i osiągnięć poprzez angażowanie 
się w pozytywne formy aktywności: sport, turystyka, teatr, muzyka, ekologia, plastyka, różne wyjazdy 
i wycieczki z programem profilaktycznym.

5) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest 
wspieranie dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji 
związanych z używaniem środków psychoaktywnych (spotkanie z terapeutą ds. uzależnień).

6) Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, 
skierowanych do grup rówieśniczych.

7) Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych.

8) Przekazywanie broszur, ulotek i innych form służących oddziaływaniom profilaktycznym.

9) Dofinansowanie imprez bezalkoholowych, promujących zdrowy tryb życia, zawodów, imprez 
sportowych, kulturalnych, festynów, konkursów plastycznych oraz artystycznych.

10) Współorganizacja imprez profilaktycznych, sportowych i kulturalno-oświatowych skierowanych do 
lokalnej społeczności.

11) Finansowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką w celu wypracowania standardów i zasad 
dla realizatorów programów profilaktycznych.

12) Współfinansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i promowanie zabawy oraz zdrowego trybu życia 
bez alkoholu i narkotyków na terenie sołectw i świetlic wiejskich Gminy Wielkie Oczy.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych:

1) Współpraca z placówkami ochrony zdrowia zajmującymi się diagnostyką, terapią i rehabilitacją osób 
uzależnionych i współuzależnionych m.in. Poradnią Terapii i Uzależnień w Lubaczowie.

2) Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi programy 
o charakterze profesjonalnym.

3) Wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania 
statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
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4) Współpraca z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych, samorządami lokalnymi, szkołami.

5) Finansowanie kosztów związanych z wydaniem opinii psychologicznych i psychiatrycznych przez 
biegłych sądowych w celu określenia stopnia uzależnienia.

6) Zabezpieczenie pracy i podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Wielkich Oczach.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13, 14 i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniem przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego:

1) Podejmowanie akcji kontrolnych przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz policjanta, w stosunku do podmiotów handlujących napojami 
alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi.

2) Przestrzeganie zakazu reklamy napojów alkoholowych.

Rozdział 3.

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest powoływana przez Wójta Gminy 
Wielkie Oczy. Jest organem podejmującym przede wszystkim czynności zmierzające do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 
dlatego też do zadań realizowanych przez członków GKRPA należy m.in.:

1) Przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego.

2) Przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi mającymi na celu dobrowolne 
poddanie się terapii.

3) Prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą przymusowego leczenia odwykowego i przekazanie 
jej do Sądu Rejonowego w Lubaczowie Wydział Rodzinny i Nieletnich.

4) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaży z obowiązującymi przepisami (w tym zezwoleń jednorazowych)

5) Kontrolowanie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (na 
podstawie upoważnienia wystawionego przez Wójta).

6) Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji i współuczestnictwo w zadaniach o charakterze profilaktycznym.

7) Tworzenie i realizacja założeń gminnego programu profilaktyki.

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie 
za uczestnictwo w posiedzeniach lub czynnościach dokonywanych na podstawie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tj: Dz.U. z 2018 r.  
poz. 2137 z późn. zm.) w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia za każde posiedzenie komisji.

1) Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi obecność na posiedzeniu Komisji (bądź udział w kontroli) 
stwierdzona podpisem na liście obecności.
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2) Komisja zbierać się będzie w miarę potrzeb.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Wielkie Oczy

Zenon Kociołek

Id: 50F234ED-0229-4AA9-AB27-E7EC605F8224. Podpisany Strona 5




