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                                                                           Załącznik do Uchwały Nr XXXV/201/17  

      Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017r.  

 
                                               

PROGRAM  PROFILAKTYKI 

I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ PRECIWDZAŁANIA NARKOMANII  

DLA GMINY IŁŻA 

na rok 2017  

 

 

Postanowienia ogólne 

               
          Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz narkomanii należy do zadań własnych  gminy wynikających z art. 

41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 zpóźn. zm. ) oraz z art. 10 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 

224 z późn. zm.)   

Zadania te wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w 

szczególności tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których 

zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu i substancji 

odurzających.  Opracowując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 

uwzględnione zostały wskazówki wynikające z rekomendacji Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Zadania i sposoby ich realizacji są 

dostosowane do lokalnych potrzeb i możliwości. 

 

                                                       ROZDZIAŁ 1 

                                          OGÓLNE CELE PROGRAMU 

                                                                 § 1 

   1.  Rozwijanie i propagowanie modelu zdrowego stylu życi wśród dzieci 

        i młodzieży oraz dorosłych. 

   2. Ograniczenie degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób  zagrożonych  

        od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez 

        zapewnienie wsparcia i profesjonalnej pomocy. 

   3. Zmniejszenie rozmiaru szkód zdrowotnych , psychicznych i społecznych  

       spowodowanych nadużywaniem alkoholu i narkotyków. 
                              

                                                  CELE SZCZEGÓŁOWE 

                                                                §2 

 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej poprzez  

    realizację programów profilaktycznych, psycho-edukacyjnych wpływających na  

    kształtowanie postaw i umiejętności ważnych do zachowania zdrowa i trzeźwości, 
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    skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży szkolnej. 

2. Świadczenie profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom i rodzinom borykającym  

    się z problemem alkoholowym lub narkomanii przez kompetentne osoby zajmujące  

   się rozwiązywaniem problemów uzależnień. 

3. Zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych  

    wynikających z używania środków psychoaktywnych. 
                                                         

                                                       ROZDZIAŁ 2 

 

                                     ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

                                                             § 3 

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin. 

 

1. Rozpoznawanie i diagnozowanie występowania problemów uzależnienia od 

alkoholu u osób lub rodzin prowadzone przez pracowników : pomocy 

społecznej, służby zdrowia, placówek oświatowych oraz funkcjonariuszy 

policji. 

2. Udzielanie informacji osobom i rodzinom o istniejących możliwościach 

podjęcia leczenia odwykowego, instytucjach świadczących pomoc w tym 

zakresie. 

3. Motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie osób i rodzin do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu podjęcia 

stosownego leczenia w dostępnych placówkach lecznictwa odwykowego lub 

zamkniętego. 

4. Inicjowanie przez GKRPA działań zmierzających do orzeczenia wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu  w zakładzie 

lecznictwa odwykowego. 

5. Sfinansowanie kosztów sporządzania opinii biegłych w przedmiocie 

uzależnienia: tj; specjalisty terapii uzależnień i psychiatry. 

6. Kierowanie przez GKRPA wniosków do Sądu Rejonowego w Lipsku. 

7. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłży oraz placówkami 

lecznictwa odwykowego w zakresie kierowania osób uzależnionych i 

kontrolowanie przebiegu podjętej terapii. 

8. Finansowanie kosztów zabiegu osobom uzależnionym. 

9. Finansowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich 

rodzin, a także poradnictwa dla osób stykających się z uzależnieniami 

najbliższych. 

 

                                                         § 4 

 

Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień. 
  

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w formie zorganizowanych  zajęć  

    profilaktyczno-edukacyjnych i rekreacyjnych promujący zdrowy styl życia  
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    prowadzone w szkołach na terenie gminy. 

2. Dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych  i opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Koordynowanie działań dotyczących pomocy osobom dotkniętym przemocą  

    poprzez współpracę  z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania  

    Przemocy w Rodzinie, Policją, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  

    przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi  oraz  

    osobami realizującymi program przeciwdziałania przemocy domowej. 

 

                                                    § 5. 

Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w szczególności 

dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-

rekreacyjnych. 

 

1. Zakup broszur, publikacji i literatury fachowej z zakresu profilaktyki 

alkoholowej i narkomanii.    

2. Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży 

prowadzone w szkołach poprzez: 

 a) prowadzenie w placówkach oświatowych na terenie gminy szkolnych  

     programów nauczania wynikających z przepisów uwzględniających wiedzę  

     o szkodliwości alkoholizmu dla jednostki w życiu rodzinnym i społecznym; 

 b) prowadzenia działań edukacyjnych dla rodziców mających problemy  

     wychowawcze z dziećmi pijącymi alkohol oraz  kierowanie ich do poradni  

     psychologiczno- pedagogicznej. 

     3.  Kreowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci  

          i młodzież w formie prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowo- 

          rekreacyjnych. 

     4.  Zakup sprzętu sportowego do pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

     5.  Wspomaganie działalności świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych  

          oraz innych placówek  prowadzących działalność o charakterze  

          profilaktycznym. 

     6.  Wspieranie i prowadzenie kampanii promujących trzeźwość, organizowanie  

          festynów z udziałem ochotniczych straży pożarnych, policji, sołectw, seniorów,  

          młodzieży i klubów sportowych. 

     7.  Finansowanie szkoleń dla osób realizujących programy profilaktyczne. 

 

                                             § 6 

 

 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących  

                           rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

1.  Dofinansowanie działalności  grupy  rekonstrukcji  historycznej  w Iłży; 

2.  Dofinansowanie  spotkań integracyjnych  i edukacyjnych  realizowanych przez 

     Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło w Iłży;  Polski Związek Niewidomych 

       – Koło w Iłży; Związek Emerytów i Rencistów – Koło w Iłży. 

3.  Dofinansowanie akcji letniej dla dzieci w okresie wakacji. 

4.  Dofinansowanie pikniku dzieci i młodzieży wraz z zawodami wędkarskimi  

    organizowanymi przez Polski Związek Wędkarski – Koło Nr 8 w Iłży. 
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5. Wsparcie merytoryczne i materialne podmiotów zajmujących się profilaktyką    

    problemów alkoholowych i narkomanii. 

6. Włączenie organizacji pozarządowych  w wykonywanie zadań wynikających z 

    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

    oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

7. Współpraca z Sądem Rejonowym w Lipsku, Prokuraturą Rejonową w Lipsku, 

     Komisariatem Policji w Iłży, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

     w Iłży, placówkami oświatowymi na terenie gminy oraz społecznością lokalną. 

 

                                          ROZDZIAŁ 3 

          Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

                                oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

                                                             § 7 

1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych  

     z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii. 

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego: 

a) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu  

    z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy z dnia 26  

    października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

    alkoholizmowi, 

b) wzywanie na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie  

    i zmotywowanie do leczenia odwykowego, 

c) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego 

     w Lipsku. 

3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 

alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z 

uchwałą Rady Miejskiej. 

4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków  korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

           w art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

           alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela  

           publicznego.  

 

                                           ROZDZIAŁ 4 

                   Zasady kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

                                              

                                                      § 8 

 

1.Kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów      

   alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak 

             i w miejscu sprzedaży. 

          2.Kontrole przeprowadzają członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania  
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             Problemów Alkoholowych. 

3.Zakres kontroli obejmuje : 

a) zgodność prowadzonej sprzedaży  napojów alkoholowych z aktualnie  

    ważnym zezwoleniem  oraz przestrzeganie warunków ustawy o 

    wychowaniu w trzeźwości.  

           4. Osoby kontrolujące mają prawo do wstępu na teren nieruchomości, obiektu,  

               lokalu, gdzie jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych w dniach 

               i godzinach  prowadzenia działalności. 

           5. Podmiot kontrolowany, w przypadku otrzymania zaleceń w terminie 30 dni  

               przesyła do organu wydającego zezwolenia pisemną informację o ich  

               wykonaniu. 
          

                                              ROZDZIAŁ 5 

 

                        REALIZATORZY  PROGRAMU 

                                              § 9 

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu dotykają znacznej części 

społeczeństwa, dlatego Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy 

Iłża, którzy w życiu spotykają się z tym problemem oraz jego konsekwencjami, 

a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką. 

Realizatorami programu są w szczególności: 

 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłży. 

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Iłży. 

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży. 

4. Świetlice socjoterapeutyczne i świetlice wiejskie. 

5. Szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne i gimnazjum . 

6. Dom Kultury oraz Klub Dzieci i Młodzieży „WOLONTARIAT”. 

7. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży. 

8. Instytucje, organizacje  pozarządowe działające na terenie gminy 

oraz osoby fizyczne. 
    

                                                     § 10 

 

Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  
          

 

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych  

przysługuje zryczałtowana kwota wynagrodzenia  bez względu na pełnioną 

funkcję 140,00 zł brutto za udział w posiedzeniu oraz zwrot kosztów podróży 

służbowych. 

2. Zadania koordynatora wykonania Programu realizuje Pełnomocnik ds. 

uzależnień, a wynagrodzenie określa umowa-zlecenie (900 zł brutto 

miesięcznie). 

3. Wynagrodzenia osób pełniących dyżury w Punkcie konsultacyjnym  według  

          jego harmonogramu ( dwa razy w tygodniu od 1600  - 1800 , umowa zlecenie  
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          dla 2 osób po 500 zł  brutto miesięcznie). Koszt realizacji 12.000 zł brutto. 

      4.  Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 

           Koszt realizacji 6.000 zł brutto. 

      5. Koszty utrzymania i doposażenia biura GKRPA – 6.320 zł 
                         

                                                 ROZDZIAŁ 6 

                           ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

                                                    § 11 

1. Środki na realizację zadań wynikających z Programu pochodzą z opłat za wydane  

    zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 181 ustawy. 

 

Planowane dochody w roku 2017                                                     -  270.601,00 zł 

 

Planowane środki na realizację programu 

Przeciwdziałanie narkomanii                                                           -    30.000,00 zł 

 

Planowane środki na realizację Programu                                     -    240.601,00 zł 

Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych 

 

 

Planowane wydatki na realizację Programu w 2017 roku wynoszą ogółem 270.601,00 

zł. 

 
 


