UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176,
poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 , z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144 ,poz. 1175 , z 2010 r Nr 47,
poz. 278, Nr 127, poz. 857) oraz art.5 ust.1 , art. 10 i 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469,
Nr 120, poz. 826, z 2007r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558 , z 2009r. Nr 18 ,poz. 97, Nr 63, poz. 520,
Nr 98, poz. 817, Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962) uchwala się co
następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie Gminy Boćki na 2011 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boćki
na 2011 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 od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy w Boćkach z dnia 29 grudnia 2010

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
AKOHOLOWYCH NA 2011 ROK
Ważnym problemem społecznym w skali całego kraju jak i społeczności lokalnej jest
zapobieganie problemom zdrowotnym i społecznym , jakie powoduje nadużywanie alkoholu. Według
Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla
zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad
60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu. Alkoholizm bowiem jest chorobą
polegającą na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, zmianie tolerancji na alkohol, a przede
wszystkim chorobą prowadzącą do destrukcji życia alkoholika i jego rodziny. Wielu dorosłych
nadużywając alkoholu powoduje cierpienia swoich dzieci, odbierając w ten sposób miłość , poczucie
stabilizacji i bezpieczeństwa. Nastolatkowie natomiast upijając się tracą szansę na zdrowy rozwój.
Niewłaściwe korzystanie z napojów alkoholowych prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji,
wśród których należy wymienić:
- samoniszczenie osób uzależnionych od alkoholu,
- uszkodzenie rozwoju psychofizycznego pijącej młodzieży,
- szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym,
- naruszenie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe,
- alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy.
Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań
własnych gminy, których realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
I Cele i założenia programu
1.
2.
3.
4.

Ograniczenie spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
Profilaktyka i edukacja w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń uzależnieniami
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu
oraz tworzenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z problemem alkoholowym
przez objęcie ich formami pomocy psychospołecznej i prawnej.

II Zadania Programu
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.
- współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień w Bielsku Podlaskim w zakresie leczenia i terapii osób
uzależnionych od alkoholu,
- zakup dodatkowych zajęć terapii indywidualnej bądź grupowej w zakresie leczenia odwykowego,
- prowadzenie oraz finansowanie działalności punktu konsultacyjnego jako miejsca pierwszego
kontaktu dla osób i rodzin z problemem alkoholowym,
- upowszechnianie informacji o placówkach leczenia odwykowego,
- finansowanie kosztów opinii psychiatryczno-psychologicznej sporządzanej przez biegłych lekarzy
orzeczników w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- udzielanie informacji o możliwościach pomocy
i leczenia odwykowego oraz porad
psychospołecznych i prawnych dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i wynikającą stąd
przemocą w rodzinie,
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- podejmowanie przez GKRPA działań zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby
uzależnione
poprzez motywację lub zastosowanie zobowiązania sądowego ( koszty badań
i wniosków sądowych)
- współpraca z Komendą Powiatową Policji oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w zakresie prowadzenia procedury „Niebieska Karta” oraz finansowanie szkoleń jako wspierania
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,
- współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Fundament”
w zakresie pomocy terapeutycznej, pedagogicznej, wsparcia psychologicznego
i prawnego ofiar
przemocy,
− edukacja publiczna w obszarze przeciwdziałania przemocy.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla
dzieci
i
młodzieży
w
zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
- zakup oraz dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień
- wspieranie działań w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
oraz dofinansowanie w zakupie sprzętu do ich realizacji,
- podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym dla rodziców,
- organizowanie i finansowanie programów, spektakli, warsztatów o charakterze profilaktycznoedukacyjnym dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie autorskich programów profilaktycznych uwzględniających standardy “dobrej
profilaktyki” w obszarze agresji, przeciwdziałania przemocy,, profilaktyki uzależnień,
- prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci młodzieży pod kątem kształtowania ich umiejętności
życiowych ( radzenie ze stresem, szukanie pomocy, itp.)
- wspieranie szkolnych i lokalnych programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez
młodzież (przedstawienia teatralne i inne) oraz konkursów dot. problematyki uzależnień (alkohol,
narkotyki, przemoc, agresja, nikotynizm)
- prowadzenie edukacji społecznej w zakresie problematyki uzależnień poprzez artykuły
w prasie lokalnej oraz zakup literatury
- udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
- współorganizowanie oraz dofinansowanie lokalnych imprez, festynów, spotkań , konkursów
i innych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym realizowanych przez GKRPA, GOK, bibliotekę,
szkołę i inne organizacje z terenu gminy jako alternatywy życia wolnego od alkoholu,
- dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli, członków GKRPA, pracowników socjalnych w obszarze
profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy,
- współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania wśród dzieci
i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień.
4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych
- dofinansowanie adaptacji i remontów placówek lecznictwa odwykowego udzielających
profesjonalnej pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- dofinansowanie obozów, kolonii zawierających w ich programie elementy profilaktyki uzależnień lub
program zdrowego stylu życia oraz programów profilaktyczno-wychowawczych na biwakach i obozach
dla dzieci zagrożonych problemem alkoholowym,
- wspieranie działalności grupy AA “Wiara” w zakresie finansowania zadań, które organizacja
realizuje,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się
statutowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz problematyką przemocy
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5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art.13[1] i art. 15 ustawy.
interwencyjnych
w
zakresie
przestrzegania
zasad
-prowadzenie
działań
kontrolnoi warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – rozpatrywanie skarg na
działalność punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
- organizacja szkoleń sprzedawcom napojów alkoholowych z zakresu przestrzegania przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
-opiniowanie wniosków o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie
z obowiązującymi Uchwałami Rady Gminy.

6. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
- za udział w posiedzeniu GKRPA ustala się wynagrodzenie w wysokości 7% minimalnego
wynagrodzenia pracowników ( Dz. U Nr 194 poz. 1288 z 2010r),
- w przypadku opuszczenia posiedzenia komisji , członek komisji traci prawo
do wynagrodzenia w całości.

7. Finansowanie pozostałych kosztów komisji.
- rozliczenie wyjazdów służbowych i kosztów szkolenia realizatorów program oraz członków GKRPA,
- prenumerata czasopism oraz zakup innych wydawnictw fachowych,
- wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków GKRPA,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
III Realizatorzy i podmioty współpracujące
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3.Gminny Ośrodek Kultury
4. Komenda Powiatowa Policji
5. Placówki Lecznictwa Odwykowego
6. Zespół Szkół w Boćkach
7. Szkoła Podstawowa w Andryjankach
8. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ”Fundament’
9. Gminna Biblioteka Publiczna
10.Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim
11. Sąd Rejonowy W Bielsku Podlaskim
12. Caritas
13. Parafia Prawosławna i Rzymskokatolicka
14. Kuratorzy sądowi
IV Finansowanie
Program jest adresowany do ogółu społeczeństwa Gminy Boćki, a przede wszystkim
do dzieci i młodzieży.
Finansowanie programu będzie odbywać się ze środków pochodzących z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata ta stanowi dochód gminy, który w całości jest
przekazywany na realizację w/w zadań .
Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski

4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2010r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK
Narkomania jest dominującym problemem współczesnego świata. Definiowana jest jako „stałe
lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji
psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie
od nich” Jej istotą jest fizyczna i psychiczna zależność od różnego rodzaju środków zmieniających
świadomość. Z problemem uzależnienia od narkotyków borykają się nie tylko osoby bezpośrednio nim
dotknięte, ale także rodzina i przyjaciele, którzy stają się nieraz wobec problemu bezradni. Narkomania
jest też ściśle związana z wieloma problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo, bezrobocie czy
przestępczość. W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami
odurzającymi, substancjami psychotropowymi i innymi środkami zwanymi narkotykami. Coraz więcej
młodzieży eksperymentuje z narkotykami, obniża się wiek osób biorących, a skala zagrożenia rośnie.
W Polsce szybki wzrost popularności narkotyków, głównie wśród młodzieży może sprawić, iż każde
dziecko może być zagrożone narkomanią. Dlatego też mając świadomość istniejących zagrożeń, należy
poprzez wszelkie działania, zwłaszcza profilaktyczne stworzyć społeczności lokalnej, głównie
młodzieży, okazje aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które spowodują wzrost zdolności do
radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest sporządzony na podstawie Ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r, Nr 179, poz.1485).
Głównym celem programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i zapobieganie zjawiskom
patologicznym.
I Cele szczegółowe programu
1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem
środków psychoaktywnych.
2. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków
psychoaktywnych.
3. Kształtowanie postaw abstynenckich u dzieci i młodzieży.
4. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
5. Zmniejszenie ryzyka występowania problemów związanych z używaniem środków
odurzających.
II Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem
- współpraca z instytucjami zajmujących się problematyką narkomanii,
- udzielanie informacji i porad w zakresie podjęcia różnych form leczenia,
- rozpowszechnianie informacji z zakresu problematyki narkomanii poprzez materiały edukacyjne.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej oraz informacyjnej
- pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez: informowanie o miejscach
i formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywającym narkotyki, uświadamianie członkom rodzin
zagrożeń wynikających z narkomanii, dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji
w rodzinach dotkniętych problemem,
- współpraca z instytucjami w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem narkomanii
( sąd, policja, ośrodek pomocy społecznej i inne)
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
- prowadzenie badań ankietowych z zakresu problematyki narkomanii,
- zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych,
- podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców, celem wspierania abstynencji dziecka
oraz przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji
w zakresie używania substancji psychoaktywnych,
- organizacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców,
- współpraca w realizacji szkolnych , lokalnych oraz ogólnopolskich kampanii , programów, spektakli,
warsztatów i konkursów o charakterze edukacyjno -profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
- organizowanie i finansowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii – szkolenia, warsztaty, sesje
wyjazdowe,
- dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują uzależnienia
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
- współpraca z organizacjami i jednostkami zajmującymi się statutowo rozwiązywaniem problemów
uzależnień od narkotyków,
- współpraca z biblioteką publiczną w zakresie dostępności literatury z zakresu problematyki uzależnień,
- szkolenie realizatorów programu (działań) z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
III Realizatorzy i podmioty współpracujące
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach
3. Gminny Ośrodek Kultury
4. Zespół Szkół w Boćkach.
5. Szkoła Podstawowa w Andryjankach.
6. Gminna Biblioteka Publiczna.
7. Komenda Powiatowa Policji.
8. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
9. Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim
10. Organizacje prowadzące działalność z zakresu przeciwdziałania narkomanii
W realizacji programu mogą uczestniczyć partnerzy zewnętrzni, zapraszani do współpracy przez
realizatorów programu w zależności od celu i rodzaju działania.
IV Źródła i zasady finansowania
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe
pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski
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