Projekt
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.
poz. 1515) w związku z art. art.41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2015r. poz. 1286 i poz. 1916) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124, z 2011r. Nr 117, poz. 678, z 2015r. poz. 28,
poz. 875 i poz. 2014) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Program realizowany będzie w roku 2016 przez Urząd Miejski w Wasilkowie przy udziale Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie.
§ 3. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
stanowią załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2 grudnia 2015 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2016r.
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I. 1.Opis sytuacji na podstawie diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy
Wasilków z grudnia 2015r. stanowi załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1.
2. Pozostała diagnoza problemów społecznych w środowisku lokalnym:
Według informacji przekazanych przez Komendanta Komisariatu Policji w Wasilkowie według stanu na
dzień 1 listopada 2015r. miało miejsce: bójki i pobicie- 9; kradzież z włamaniem- 18; kradzież mienia- 27;
rozbój- 8; zniszczenie mienia- 10; interwencje wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii- 6;
nietrzeźwi kierujący- 21; przemoc w rodzinie- 12; wykroczenia- 156. Ponadto w Białostockiej Izbie
Wytrzeźwień na dzień 24 listopada 2015r. przebywało 115 osob.
II. Cele Programu.
1. Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych, problemów narkomanii oraz
przemocy w rodzinie.
2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i problemów narkomanii na terenie
Gminy.
III. Zadania gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu
przeciwdziałania narkomanii na rok 2016.
1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych, problemów narkomanii i innych uzależnień na
terenie Gminy Wasilków oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu.
2. Edukacja publiczna w szczególności, w zakresie:
a) informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu, używania narkotyków,
b) promocji zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji,
c) promocji stylu życia wolnego od narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
d) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkole, środowisku lokalnym.
3. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i reahabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności poprzez:
a) wspieranie Ruchu Abstyneckiego poprzez udzielanie wsparcia finansowego i merytorycznego do szkoleń,
zakupu literatury, organizacji Biesiady Trzeźwości,
b) współpracę z Poradniami Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku oraz Punktem
Konsultacyjnym, Punktem Wsparcia Prawnego oraz Punktem Wsparcia Psychologicznego z siedzibą w
Wasilkowie.
4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii, zagrożenie
przemocą pomocy psychospołecznej, prawnej, psychologicznej oraz objęcie działaniami profilaktycznymi, w
szczególności poprzez:
a) współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z organami Policji, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Punktem Wsparcia Prawnego, Punktem
Wsparcia Psychologicznego, sądami, służbą zdrowia, szkołami i innymi podmiotami w zakresie
eliminowania zjawisk patologicznych w środowisku rodzinnym i udzielanie pomocy doraźnej,
b) dofinansowanie działalności poradniczej, informacyjnej, edukacyjnej,
c) dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
d) zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej,
e) dofinansowanie działalności świetlic dla dzieci,
f) wspieranie pracy Punktu Wsparcia Prawnego i Punktu Wsparcia Psychologicznego przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wasilkowie i przy Ruchu Abstynenckim „Próg Nadziei" w Wasilkowie.
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5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie, w szczególności dla dzieci i
mlodzieży m.in. poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w
szczególności poprzez:
a) wspieranie i realizację szkolnych programów profilaktycznych,
b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym kierowanych do dorosłych,
c) wpieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież,
skierowanych do grup rówieśniczych,
d) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań
kontrolnych i interwencyjnych na terenie placówek, mających na celu ograniczenie dostępności napojów
alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego i innych form ekonomii społecznej.
9. Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań wynikających
z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia.
IV. Finansowanie
Na realizację progrmu przewiduje się 190 000,- zł. Plan Finansowy programu zostanie opracowany po
uchwaleniu budżetu gminy na 2016r.
V. Monitoring i ewaluacja
1. Realizacja programu będzie monitorowana na podstawie analizy sprawozdań składanych przez
realizatorów działań i projektów. Monitoring będzie polegał na sprawdzaniu zgodności działań z zapisami
Programu i budżetem działania.
2. Ewaluacja będzie prowadzona po zakończeniu programu przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Wyniki ewaluacji Burmistrz Wasilkowa przedstawi Radzie Miejskiej w
Wasilkowie do dnia 31 marca 2017 r. Będą one wykorzystane do opracowania programu w latach następnych.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ustala się zryczałtowane wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w następującej wysokości:
1. Przewodniczący Komisji - 330 zł (trzysta trzydzieści złotych) brutto miesięcznie.
2. Sekretarz Komisji- 300 zł (trzysta złotych) brutto miesięcznie.
3. Członkowie Komisji- 280 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych) brutto miesięcznie.
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UZASADNIENIE
Jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań wymienionych w art. 1 ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2015r.
poz. 1286 i poz. 1916) oraz działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii określonych w art. 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2015r. poz. 124, z 2011r. Nr 117, poz. 678, z
2015r. poz. 28, poz. 875i poz. 2014). Do zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi należy min.
wykonywanie działalności wychowawczej i informacyjnej zaś przeciwdziałanie narkomanii realizuje sie
poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej oraz
zdrowotnej. Do zadań gmin natomiast należą zadania wymienione w przepisach art. 4 ust. 1 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, których realizacja jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
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