UCHWAŁA NR XXIV/124/2017
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz.1875, poz.2232) i art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1, art. 10 i 11
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.783 z późn. zm.),
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie
Gminy Boćki na 2018 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boćki na 2018 r.,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do corocznego
składania sprawozdania z realizacji programu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Rzepniewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/124/2017
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2018 ROK
Konsumpcja alkoholu oraz jego negatywne konsekwencje mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i
psychiczne nie tylko osób pijących, ich rodzin, ale całej populacji. Według Światowej Organizacji Zdrowia
alkohol znajduje się na trzecim miejscu, a w Europie na drugim miejscu wśród czynników ryzyka dla
zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z jego używaniem. Nadużywanie
alkoholu powoduje wiele szkód społecznych: przestępczość, zakłócanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego, wypadki samochodowe, rozpad małżeństw, a także wywołuje w człowieku agresję i skłania go
do stosowania przemocy. Szacuje się, że w Polsce uzależnionych od alkoholu jest ponad 600 tys. osóbw
wieku produkcyjnym, natomiast osób nadużywających alkoholu jest ok. 2,5 mln w wieku 18-64 lata.
Rozmiary wymienionych powyżej szkód mogą być zmniejszone poprzez skuteczną politykę wobec
alkoholu. W obszarze życia społecznego priorytetem są działania i decyzje służące profilaktyce i
rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz ograniczanie dostępności napojów alkoholowych.
Organem właściwym do prowadzenia lokalnej polityki wobec alkoholu jest samorząd gminny, a
jego obszar działań określony został w art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 487 z późn. zm).
Zgodnie z wymienioną ustawą do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu. Realizacja powyższych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Program jest uchwalany corocznie przez Radę Gminy i uwzględnia cele operacyjne dotyczące
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz używania wyrobów tytoniowych i wyrobów
powiązanych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Koordynatorem realizacji
gminnego programu będzie pełnomocnik gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Działania określone w programie skierowane będą do wszystkich mieszkańców gminy Boćki,
którzy spotykają się z problematyką uzależnień, w szczególności dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniem od alkoholu, nikotyny, ich rodziców, nauczycieli, osób dorosłych zagrożonych
uzależnieniem, w tym pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy, osób uzależnionych od alkoholu, osób
współuzależnionych, doznających oraz stosujących przemoc oraz do dzieci wychowujących się w rodzinach,
w których problem alkoholu występuje.
Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, będą środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, które nie mogą być przeznaczane na inne cele.
Rozdział I
DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE BOĆKI
Gminę Boćki zamieszkuje 4471 osób, w tym 2179 kobiet oraz 2292 mężczyzn. Wśród ogółu
mieszkańców 757 osób - to dzieci i młodzież do 18 roku życia (źródło: UG Boćki, stan na 30.11.2017r).
1. Dostępność napojów alkoholowych w gminie Boćki.
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Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr IX/48/2015 Rady Gminy w Boćki z dnia 30 grudnia 2015
roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ustalono:
- 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Tabela nr 1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Boćki
Rok
2015
2016
2017

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
sklepy

lokale gastronomiczne

ogółem

8

4

12

6

3

9

6

2

8

Źródło: Urząd Gminy Boćki (stan na dzień 30.11.2015r.; 30.11.2016r.; 30.11.2017r.).

Od 2015 roku następuje spadek liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Dotyczy on zarówno
sklepów jak i lokali gastronomicznych. Liczba lokali gastronomicznych zmniejsza się z roku na rok,
natomiast liczba punktów sprzedaży detalicznej po spadku w roku 2016, nie uległa zmianie.
2. Rozmiary problemów alkoholowych w gminie Boćki.
Tabela nr 2. Działalność Gminnej
w Boćkach

Komisji Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

2015

2016

2017

Liczba zarejestrowanych wniosków o zastosowanie
leczenia odwykowego

6

8

10

Liczba opinii sporządzonych przez zespół biegłych
sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu

4

4

5

Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego
o zobowiązanie poddana się leczeniu odwykowemu
Ilość skontrolowanych punktów w zakresie
przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

5

4

5

3

2

1

Źródło: GKRPA ( stan na dzień 30.11.2015r.; 30.11.2016r.; 30.11.2017r.)

Tabela 3. Dane liczbowe uzyskane od policji, dotyczące naruszania prawa i porządku publicznego

Kierowanie :
w stanie po użyciu alkoholu
w stanie nietrzeźwości
Wypadki
kolizje drogowe
Przestępstwa kryminalne
Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia
Interwencje domowe

-

2015

2016

2017

9
9
4
12
2
7
13

4
6
0
0
13
7
29

3
8
0
0
1
13
33

Źródło: Komenda Powiatowa Policji (stan na dzień 31.10.2015r.; 31.10.2016r.; 31.10.2017r.)
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Z analizy danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim wynika, iż rokrocznie
wzrostowi ulega liczba interwencji domowych. Znaczny wzrost należy również zauważyć w liczbie osób
zatrzymanych do wytrzeźwienia w stosunku do lat poprzednich oraz 33 % wzrost liczby kierowców
poruszających się pojazdami w stanie nietrzeźwości w stosunku do roku 2016. W 2017 roku nastąpił
widoczny spadek przestępstw kryminalnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Liczba kierowców w stanie po użyciu alkoholu zmniejsza się w porównaniu do lat poprzednich. W okresie
I-X. 2017 r. wydarzyły się 3 wypadki drogowe oraz 33 kolizje drogowe, których sprawcami były osoby
trzeźwe.
Tabela 4. Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach
2015
2016
Liczba rodzin objętych pomocą GOPS
148
133
Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS
w związku z uzależnieniem od alkoholu
12
14
przynajmniej jednego członka rodziny
Środki wydatkowane na pomoc rodzinom z
41.467,84 zł
36.679,37zł
problemem alkoholowym

2017
134
12
35.587,38 zł

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach (stan na dzień 31.10.2015r.; 31.10.2016r.; 31.10.2017r)

Z informacji uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż liczba rodzin objętych
pomocą GOPS uległa nieznacznemu wzrostowi w stosunku do roku 2016 i jest mniejsza w stosunku do
analogicznego okresu roku 2015. Liczba rodzin natomiast korzystających z pomocy GOPS w związku z
uzależnieniem od alkoholu przynajmniej jednego członka rodziny utrzymuje się na poziomie roku 2015.
Wysokość środków wydatkowanych na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym uległa zmniejszeniuw
stosunku do lat poprzednich . Stosowanymi formami pomocy rodzinom z problemem alkoholowym były:
zasiłki okresowe, celowe oraz finansowanie posiłków dzieciom w szkołach.
Tabela 5. Diagnoza dotycząca problemu przemocy w rodzinie
Ilość założonych „Niebieskich Kart”
Komenda Powiatowa Policji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Komisja Rozwiązywania
Alkoholowych

Problemów

2015

2016

2017

13
-----

19
1
---

9
--1

Źródło : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach , Komenda Powiatowa Policji , GKRPA ( stan na dzień

31.10.2015r. ; 31.10.2016r.; 31.10.2017r).

Liczba założonych „Niebieskich Kart” uległa znacznemu spadkowi w stosunku do lat poprzednich.
Zjawisko przemocy w nierozłączny sposób wiąże się z problemem alkoholowym w rodzinach. Według
danych statystycznych Policji większość sprawców fizycznego i psychicznego znęcania się nad członkami
rodziny, działa pod wpływem alkoholu. Podczas spotkań grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego
skierowany został 1 wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem
podjęcia leczenia wobec osoby, do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy.

Raport z diagnozy problemów społecznych
Na podstawie badania przeprowadzonego w okresie listopad-grudzień 2015r. przez firmę „Oficyna
Profilaktyczna” z Krakowa wynika, iż spożywanie alkoholu wg mieszkańców gminy stanowi dość
poważne zagrożenie. Problem jest wyraźnie dostrzegalny - potwierdza to fakt, że 92% mieszkańców ocenia
uzależnienie od alkoholu jako problem ważny, 66% zna osoby borykające się z problemem uzależnienia od
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alkoholu, a 69% ankietowanych zauważa także problem prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.
Szczególnie istotnym aspektem problemu alkoholowego w gminie jest korzystanie z napojów
alkoholowych przez młodzież . Zebrane dane pokazują, że problem ten nasila się wraz z wiekiem i
narażona na niego jest szczególnie młodzież starszych klas. 35% uczniów szkoły podstawowej oraz 22 %
młodzieży, traktuje alkohol jako sposób, aby zapomnieć o problemach, część sięga z potrzeby
zaimponowania innym, czy też kojarzenia alkoholu z dobrą zabawą i chęcią wyluzowania. Dzieci i
młodzież szkolna zdobywają alkohol dzięki starszym kolegom lub też prosząc o jego zakup obcych ludzi
pod sklepem. Większość ankietowanych sprzedawców przyznała, że na terenie gminy Boćki dochodzi do
sprzedaży alkoholu nieletnim. Deklarują oni także sytuacje, w których niepełnoletni klienci próbowali u
nich dokonać zakupu alkoholu.
Problem przemocy między uczniami jest również niekorzystnym zjawiskiem występującym
wśród 32% uczniów szkoły podstawowej oraz 45% uczniów szkoły ponadpodstawowej. Około ¼
ankietowanych (dzieci i młodzież) wskazuje, iż doświadczyło przemocy ze strony rówieśników, a 34% tej
samej grupy samemu zdarzało się stosować przemoc wobec rówieśników. Niektórzy uczniowie narażeni są
również na zagrożenie przemocą w Internecie – zdecydowana większość ankietowanych korzysta z
komputera. Część uczniów miała też problem związany z cyberprzestrzenią: 12% uczniów szkoły
ponadpodstawowej otrzymywało przykre wiadomości, 1% młodzieży doświadczyło podszywania się pod
nich przez inne osoby, 5% uczniów szkoły ponadpodstawowej doświadczyło śledzenia ich działań w
Internecie.
Gmina Boćki boryka się również z problemem palenia papierosów. 59% dorosłych mieszkańców
ma w swoim otoczeniu osoby palące, co naraża ich na zjawisko biernego palenia. Prawie połowa
respondentów pali papierosy, a wśród nich 28% wskazuje na uzależnienie od nikotyny, paląc papierosy
codziennie. Ryzyko zagrożenia paleniem papierosów dotyka szczególnie uczniów klas starszych, bowiem
33% młodzieży wskazało, że osoby w ich otoczeniu palą papierosy.
Badanie ankietowe w grudniu 2016 roku przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii
Uzależnień z Płocka podczas realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży
poruszało problematykę alkoholizmu, narkomanii i nikotynizmu. Wnioski zgromadzone po ich
przeprowadzeniu wskazują, iż spada wiek inicjacji alkoholowej. Tym „pierwszym” alkoholem jest
najczęściej piwo. Znaczną rolę odgrywa tu fałszywa i agresywna reklama piwa skierowana głównie do
młodych ludzi oraz fakt, że dorośli członkowie rodziny proponują lub częstują dzieci alkoholem. W naszym
społeczeństwie panuje bowiem mit, że „piwo, to nie alkohol” który bardzo łatwo jest przyswajany przez
młodzież powodując obniżanie wieku inicjacji alkoholowej. Niepokojący jest fakt, np. iż w 19-osobowej
grupie: jeden uczeń upił się w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co 10 pił wódkę, a prawie co szósty pił
piwo. Młodzież nie zawsze też potrafi odmawiać w sytuacjach ryzykownych.

Rozdział II
CELE PROGRAMU
Głównym celem realizacji programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków związanych z
nadużywaniem napojów alkoholowych oraz używaniem wyrobów tytoniowych. Będzie on realizowany
poprzez:
1. Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Boćki w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom , przemocy w rodzinie, agresji i cyberprzemocy.
2. Wspieranie działań służących podniesieniu kompetencji wychowawczych oraz społecznych rodziców
zgodnie z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia oraz kompetencji nauczycieli, pedagogów,
oraz służb działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania przemocy/ realizatorów
programu.
3. Podejmowanych działań kontrolnych w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych .
4. Zwiększenie świadomości społecznej motywującej do leczenia.
5.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
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uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
6. Zmniejszenie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów alkoholowych i
palenia tytoniu oraz wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój.
ZADANIA PROGRAMU
Zadanie 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu .
1.Wspieranie lecznictwa odwykowego poprzez zakup dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla
mieszkańców gminy.
2. Finansowanie badań wykonywanych przez biegłych sądowych w zakresie wydania opinii w
przedmiocie uzależnienia .
3. Doposażenie Poradni Uzależnień w oparciu o możliwości finansowe.
Wskaźniki:
-liczba osób korzystających z dodatkowych świadczeń zdrowotnych,
-liczba wykonanych opinii w przedmiocie uzależnienia,
-wysokość przekazanych środków finansowych.
Zadanie 2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Prowadzenie poradnictwa w punkcie konsultacyjnym w zakresie problematyki uzależnień i przemocy finansowanie etatu psychologa.
2. Uruchomienie na terenie Gminy grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, grupy dla
współuzależnionych ( finansowanie etatu wykładowcy).
3. Opłacanie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w stosunku do
osób , które mają być zobowiązane do leczenia odwykowego sądownie.
4. Udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania
przemocy.
5. Upowszechnianie informacji na temat placówek lecznictwa odwykowego .
6. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego i punktu
konsultacyjnego.
Wskaźniki:
-liczba osób korzystających z porad w punkcie oraz liczba udzielonych porad,
-liczba grup wsparcia oraz osób w nich uczestniczących,
-ilość rozpowszechnionych materiałów edukacyjnych.
Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania
problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
1. Prowadzenie działań informacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy np. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, itp.
2. Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu
przez dzieci i młodzież.
3. Realizacja programów profilaktycznych i warsztatów w szkołach oraz innych placówkach oświatowych
adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych , w tym programów rekomendowanych w ramach systemu
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego ( zakup nagród).
4. Realizacja programów, warsztatów i spotkań rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i osób
pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i
młodzieży.
5.Promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia poprzez: realizację na terenie szkół i innych placówek
spektakli, przedstawień teatralno-profilaktycznych, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym
zakup sprzętu umożliwiającego ich prowadzenie , współorganizowanie oraz finansowanie lokalnych
działań o charakterze profilaktyczno - sportowym (festyny, pikniki, konkursy, itp.) jako alternatywy
życia wolnego od alkoholu.
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6. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie problematyki uzależnień, przemocy, itp.
poprzez artykuły w prasie lokalnej – finansowanie biuletynu informacyjnego.
7. Monitorowanie problemu używania alkoholu , problematyki przemocy i uzależnienia od nikotyny
poprzez prowadzenie badań i analiz.
8. Prenumerata czasopism oraz współpraca z gminną biblioteką publiczną w zakresie dostępności
literatury z zakresu tematyki uzależnień i psychologii – finansowanie zakupu literatury.
9. Upowszechnianie informacji poprzez realizację kampanii informacyjno – edukacyjnych nt. zagrożeń
wynikających z używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych.
10. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej z zakresu czynników ryzyka palenia wyrobów
tytoniowych i innych zachowań ryzykownych oraz programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i
selektywnej zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia
psychicznego.
Realizowane działania będą uwzględniały profilaktykę:
- uniwersalną – ukierunkowaną na całe populacje bez względu na stopień indywidualnego ryzyka
występowania problemów,
- selektywną – ukierunkowaną na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka, które ze względu na swoją
sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od
przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami,
- wskazującą – ukierunkowaną na jednostki bądź grupy wysokiego ryzyka, które ujawniają pierwsze
symptomy upijania się lub eksperymentowania z narkotykami.
Wskaźniki:
- liczba zrealizowanych programów profilaktycznych ,
- liczba osób uczestniczących w programach i przedsięwzięciach profilaktycznych
- liczba rodziców uczestniczących w warsztatach umiejętności wychowawczych,
- odsetek rodziców, którzy wzięli udział w warsztatach w stosunku do wszystkich zaproszonych,
- liczba przeprowadzonych kampanii społecznych,
- liczba rozdystrybuowanych egzemplarzy materiałów edukacyjnych/ biuletynu informacyjnego,
- ilość zorganizowanych i dofinansowanych festynów , imprez,
- liczba instytucji realizujących działania.
Zadanie 4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
1. Organizowanie, finansowanie szkoleń , konferencji podnoszących kompetencje osób zawodowo i
społecznie zajmujących się działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, w tym
realizatorów programu.
2. Dofinansowanie kolonii , obozów, wyjazdów zawierających w ich programie elementy profilaktyki
uzależnień dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych problemem alkoholowym.
3. Dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia realizowanych przez instytucje i organizacje
działające w obszarze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, i przemocy w rodzinie.
Wskaźniki:
- liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń,
- liczba osób uczestniczących w szkoleniach,
- liczba instytucji realizujących działania.
Zadanie 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15
ustawy.
1. Organizowanie i finansowanie szkoleń skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie
skutecznego przestrzegania prawa.
2. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń zgodnie z zapisami
ustawy.
3. Podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dot. zakazu sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych określonych w ustawie.
Wskaźniki:
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- liczba zorganizowanych szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych,
- liczba uczestników szkoleń,
- liczba kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- liczba interwencji , w związku z naruszeniem przepisów ustawy.
Zadanie 6. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
1. Za udział w posiedzeniu komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 6% minimalnego
wynagrodzenia pracowników ( Dz. U. z 2017r. poz. 1747).
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest obecność potwierdzona podpisem na liście obecności.
Zadanie 7. Finansowanie pozostałych kosztów .
1. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby działalności komisji.
2. Wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków GKRPA.
3. Udział w szkoleniu wraz z kosztami dojazdu.
Rozdział III
Zasoby instytucjonalne gminy Boćki
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
w Bielsku Podlaskim, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach, Gminny Ośrodek Kultury w
Boćkach, Szkoła Podstawowa w Boćkach, Szkoła Podstawowa w Andryjankach, Gminna Biblioteka
Publiczna, Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim ,Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim, Komenda
Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kościoły i inne
związki wyznaniowe, osoby fizyczne i prawne oraz instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem
uzaleznieniom.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/124/2017
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Narkomania należy do poważnych problemów społecznych. Zjawisko te powoduje szkody we
wszystkich strefach życia człowieka, mając istotny wpływ na ogólny stan zdrowia, relacje rodzinne i
międzyludzkie, możliwości zatrudnienia oraz na poczucie bezpieczeństwa społecznego. Przyczynami
sięgania po narkotyki są powszechność i dostępność środków odurzających , panująca moda na ich
zażywanie oraz fakt, iż narkotyki często są traktowane jako ucieczka od codzienności, środek ochrony przed
trudnościami, sposób na rozładowanie stresu i konfliktów oraz poszukiwanie nowych wrażeń i doznań.
Przy długotrwałym stosowaniu , narkotyki niszczą cały organizm, powodując nieodwracalne skutki. W
ostatnich latach wśród młodzieży wzrosło zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi i innymi środkami ogólnie zwanymi narkotykami, obniżył się również wiek pierwszych
kontaktów z tymi substancjami.
Podstawą prawną do działań gminnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii jest ustawa z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 783 z
późniejszymi zmianami). Działania, które należą do zadań własnych gminy precyzuje art. 10 ust.1 ww.
ustawy. Realizacja działań na szczeblu lokalnym, uwzględniających potrzeby lokalne, określana jest w
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącym
część strategii rozwiązywania
problemów społecznych. Program jest uchwalany przez Radę Gminy i uwzględnia cele operacyjne
dotyczące przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.
Koordynatorem realizacji powyższych zadań będzie pełnomocnik gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Środki finansowe na realizację ww. zadań gminnych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. W tym obszarze ww. ustawa łączy się z zapisami Ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 roku poz. 487 z późniejszymi zmianami).
Rozdział I
DIAGNOZA PROBLEMU NARKOMANII
Na podstawie danych uzyskanych z raportu „Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy
Boćki” przeprowadzonej w okresie listopad-grudzień 2015r. przez firmę „Oficyna Profilaktyczna” wynika,
iż zdecydowana większość dorosłych mieszkańców (84%) nigdy nie korzystała z żadnych środków
psychoaktywnych, takich jak narkotyki lub dopalacze, natomiast 16% ankietowanych przyznało, że zdarzyło
im się zażywać narkotyki. Jednocześnie, 43% respondentów jest zdania, że młodzież w gminie narażona jest
na kontakt z narkotykami, zaś 52% wskazuje, że w gminie nie jest trudno o dostęp do narkotyków. Kontakt
z substancjami psychoaktywnymi nasila się wśród starszych uczniów – 13% uczniów szkoły
ponadpodstawowej wskazało, że ich rówieśnicy zażywają narkotyki lub dopalacze. Jednocześnie sami
wskazują, że nigdy nie zażywali narkotyków lub dopalaczy (100% odpowiedzi wśród uczniów klas
młodszych oraz 95% wśród uczniów klas starszych). Najbardziej popularnymi źródłami wiedzy o
narkotykach i dopalaczach dla uczniów jest Internet i telewizja, bardzo wysoko plasuje się również szkoła.
Badanie ankietowe z grudnia 2016 roku prowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii
Uzależnień z Płocka podczas realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w większości
badanych grup nie ujawniło ryzykownych
zachowań narkotykowych. Większość
uczniów nie
eksperymentowała z narkotykami lub innymi środkami zmieniającymi świadomość. Wyjątkiem była grupa
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młodzieży gimnazjalnej, gdzie wśród 39 badanych uczniów , 3 z nich przyznało się, iż poza szkołą były
częstowane, namawiane do brania narkotyków lub innych środków zmieniających świadomość.
Zgodnie z danymi uzyskanymi z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim wynika, iż w
okresie styczeń-październik 2015 i 2016 r roku nie odnotowano żadnych zdarzeń związanych z
przestępczością narkotykową. W analogicznym okresie roku 2017 również nie odnotowano zakłóceń
porządku publicznego ani zdarzeń drogowych spowodowanych przez osoby będące pod wpływem
substancji psychoaktywnych bądź środków odurzających. Prowadzone jest natomiast postępowanie w
kierunku art. 155 KK (nieumyślnego spowodowania śmierci) jednego z mieszkańców gminy, gdzie jak
ustalono przyczyną śmierci było przedawkowanie narkotyków.
Z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika , iż w 2016 i 2017 roku nie była
udzielana pomoc rodzinom, w których występowałby problem narkomanii.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz uwzględniając powody, dla których ludzie zażywają
narkotyki (ciekawość, niemożność pokonania trudności, stresu, itp.), należy podjąć działania o charakterze
profilaktyczno-edukacyjnym skierowane w szczególności do ludzi młodych oraz działań pomocowych
skierowanych do lokalnej społeczności.
Rozdział II
CELE PROGRAMU
Głównym celem realizacji programu jest zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki
problemów narkotykowych. Będzie on realizowany poprzez:
1. Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Boćki w zakresie szkodliwości
używania i nadużywania substancji psychoaktywnych.
2. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z używaniem środków odurzających.
ZADANIA PROGRAMU
Zadanie 1 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
osób zagrożonych uzależnieniem.
1. Współpraca z instytucjami w zakresie poradnictwa dla osób eksperymentujących, uzależnionych i
członków rodzin.
2. Wspieranie programów redukcji szkód spowodowanych zażywaniem narkotyków.
Wskaźniki : - liczba uczestników programu.
Zadanie 2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej .
1. Upowszechnianie informacji nt. placówek lecznictwa odwykowego.
2. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie współpracy różnych
instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych w celu m.in. udzielania fachowej pomocy
Wskaźniki: - liczba udzielonych porad.
Zadanie 3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.
1. Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup
docelowych w zakresie używania środków psychoaktywnych np. Narkotyki? To mnie nie kręci!”.
2. Organizowanie, finansowanie szkoleń, wykładów , warsztatów członkom komisji, rodzicom oraz innym
grupom zawodowym w zakresie tematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.
3. Realizacja programów profilaktycznych i warsztatów w szkołach oraz innych placówkach oświatowych
adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych , w tym programów rekomendowanych w ramach systemu
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
4. Realizacja programów, warsztatów i spotkań rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i osób
pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci
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5.Organizowanie, finansowanie spotkań ze specjalistami ds. uzależnień – warsztaty wyjazdowe.
6. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez sportowo-profilaktycznych.
Wskaźniki:
- liczba przeprowadzonych kampanii społecznych,
- liczba rozpowszechnionych materiałów edukacyjnych,
- liczba osób korzystających ze szkoleń,
- liczba/odsetek dzieci i młodzieży biorących udział w programach rekomendowanych ,
- liczba rodziców uczestniczących w warsztatach umiejętności wychowawczych.
Zadanie 4 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
1. Wspieranie stowarzyszeń, które realizują zgodnie ze swoim statutem zadania w obszarze profilaktyki
rozwiązywania problemów narkomanii.
Rozdział III
Zasoby instytucjonalne gminy Boćki:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej , Gminnym Ośrodkiem Kultury , Szkoła
Podstawowa w Boćkach,
Szkoła
Podstawowa w Andryjankach, Gminna Biblioteka Publiczna, Sąd Rejonowy w Bielsku
Podlaskim, Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim, Komenda Powiatowa Policji w Bielsku
Podlaskim, kościoły oraz inne związki wyznaniowe, organizacjami pozarządowe, stowarzyszenia, osoby
fizyczne, prawne i instytucje działające w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
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