
lIchwała Nr XX)V238l20l7
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 28 grudnia20lT r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

na 2018 rok.

Rozrviązywania

Gminie Fałków

Na podstawie art. 4I ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 paż'dzie-rnika 1982 r. o wychowaniu

w trzeŹwości i przeciw dziaŁariu alkoholizmowi. (t j. Dz. |] . z 2016 t, poz. 487 z póżn. zn.)

oraz art,10 ust. 3 ustawy z dnia}9lipca 2005 r. o przeciwdziałaruu narkomanii (tj. Dz' U.

z20L7 r, poz.783 z poźn. zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

$1

Zatwierdza się ,'Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

otazPtzeciwdztałaruaNarkomanii w gminie Fałków na 2018 rok'' stanowiący załącznlk do

niniejszej uchwały'

$2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

$3

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób rwyczajowo oraz

na stronie podmiotowej BIP Gminy Fałków.



Załącznik
do Uchwały Nr XXX/238lf017

Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 28 grudnia 20 I 7 r.

Gminny Program ProfilakĘki i Ronviąz1rwania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania I\arkomanii w Gminie Fałków

na 2018 rok

Ustawa o wychowaniu w ttzeźwości i przeciwdział.aniu a1koholizmowi nakłada na

gminę obowiązek rca|izacjt konkretnych działan prowadzonych jako zadante własne

w ramach gminnego plogramu profilaktyki i rozwtryywania problęmów alkoholowych.

Ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii równiez zobowięuje gminę do podejmowania działatt

w ramach gminnego programu ptzeciwdziałania na.rkomanii. W Programie na2018 rok do

rea|tzacji ujęte zostały zadania wynikające z v'lyŻej c1.towanych ustaw, jak równiez z pottzeb

Życia codzierrnego. Szczegolny nacisk w Programie połozono na prowadzenie profilaktyki

wśrod dzięci i rrtodzieŻy oraz kontrolę obrotu napojami alkoholowymi.

Celem podejmowanych dziatan zwtqzanych z profilaktyką t tozwięywaniem

problemów alkoholowych orazprzeciwdziałaniem narkomanii jest zapobieganie powstawaniu

nowych problemów alkoholowych oraz zmnlejszanie tych, które aktualnie występują oraz

dztaŁanla profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub redukcję potencjalnego

zagr o Żenta narko mani ą.

Dzl.ał.aniate będą obejmowaó następujące cęIe t zadania:

1. Doskonalenie systemów przeciw dztataniaprzemocy w rodzinie opartych o współdzi aŁanie

słuzb i insty.tucji z terenu gminy zwŁaszcza w kontekście procedury 
',Niebieskie Karty''.

Uzupełnieniem lokalnego systemu ptzeciwdziaŁanla przemocy domowej jest powołanie w

gminie zespołu interdyscyplinamego ds. ptzeciwdziaŁaria pfzemocy w rodzinie

zajmującego się planowaniem kompleksowej pomocy dla ofiar przemocy oraz

monitorowanie sytuacj t rodziny.

2. Zwiększenie dostępności oddział1.wań terapeuĘcznych i rehabilitacyjnych dla osób

uzaIeinionych od alkoholu i człoŃów ich rodzin.

3' Doskonalęnie kontroli punktów sprzedaŻy napojów alkoholowych w kontekście

przestrzegania zakazu sprzedazy napojów alkoholowych osobom nieletnim oIM

uruchamianie procedury cofania zezwolen podmiotom łamiącym prawo' szkolenie

sprzedawców napoj ów alkoholowych.

4. Wypracowanie wŚród dzieci, młodzieŻy i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec

alkoholu, narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrazanie

t realtzację warsztatów i programów profilaktycznych,



Gminny Program Profllaktyki i Rozwiqzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Fałków na 2018 rok.

5. Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji Społecznej polegającego na

systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wrcdzy wszystkim podmiotom

Zainteresowanym na temat zag|ozen Związanych Z narkomanią 1 uwraŻliwienia na

wczesne oznakiuza\eznięniaoraz informowanie o dostępnych formach|eczenia.

6. Uświadomienie społeczeństwa poprzez udział w kampaniach i przedsięwzięciach

edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzalęŻnienia od środków odurzających i

narkotyków'

7, Stworzenie spojnego systemu profilaktykt i rczwiązywania problemów alkoholowych

oraz przeciwdztał'anl'a narkomanii poprzez nawiqzanie międzyinstytucjonalnej

i merytorycznej współpracy oTaz koordynacj ę dziaŁan wszystkich podmiotów

państwowych, samorządolvych i organizacji społecznych m' in. w celu realizacji

programów edukacji zdrowotnej, zmieruających do modyfikowania styiu Życta,

propagowanta zdtowta psychicznego, kondycji ftzycznej, zdrowego sĘIu iycia wolnego

od narkotyków i innych uz1.wek, szczególnie wśród dzieeiirrl'odzieŻy.

8. organizowanie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dziect t młodzteŻy

(szczegolnle z grup podwyzszonego ryzyka) jako uniwersalnych form oddziaływania

profi laktyc zne go, edukacyj ne go i wychowawcze go.

9. Wspófudział w rcaltzacjt zaŁożzen Gminnej Strategii Ronviązywania Problemów

Społecznych w Gminie Fałkow.

Realizatorami Programu sq:

1. Gmirrna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fałkowie;

2. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie;

3 Szkoły podstawowe na terenie gm. Fatków.

Szczegółowe zadania realizacji Gminnego Programu Profilakfyki i Rozrviązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.

1. Dalsze prowadzenie punktu konsultacyjnego d1a osób uzależnionych i ich rodzin w tym

zatrudnienie psychologa.

Wspótpraca z placówkami realizującymi program pomocy dla ofiar pfzęmocy w rodzinie

oraz z Zespołem Interdyscyplinamym do spraw przeciwdział'ania przemocy w rodzinie.

Podejmowanie interwencji prawno.administracyjnych wobec osób uzaleŻnionych

w zakresie leczęnta odwykowego.

Zwiększenie bezpieczeństwa na obięktach spońowych pfzy współpracy z policj4

t otgantzatorami imprez sportowych - dąŻenle do wprowadzenia zakazu wstępu osobom

nlettzeiwym otaz Wnoszącym alkohol lub będącym pod wpływem środkow odurzajęcych.

2.

3.

ą'



Gminny Program Profilakty'ki i Rozwiązywania Problemów Alkoho1owych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Fałkórv na 201 8 rok.

5. Współpraca z Poradni4 odwykowąprzy ZoZw Końskich.

6. Szkolenie kadr dziaŁających w zakresie lecznictwa, profilaktyki t rozwiqzywatia

problemów alkoholowych oraz w zakresie raipoznawania narkotyków, postępowania

z narkomanami' wykry\^/ania wczesnych symptomów uzależLnten oraz ptzekazywaria

w profesjonalny sposób właściwej wrcdzy dzieciom i osobom dorosłym:

- członkowie GKRPA,

- nauczyciele realizujący programy profilaktyczne w szkotach'

- pracownicy GOPS,

. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds' przemocy w rodzinie.

7. organtzacja za1ęć świetlicowych dla dzieci t mł.odzieiy w okresie ferii letnich na terenie

gminy Fałków.

8. Współprala Z dyrektorami szkoł na tęrenie gminy Fałkow - działania polegające na

wczesnoedukacyjnym wdrazaniu elementów profilaktyki oraz organizacji imprez

inte gruj ących społecznośÓ szko ln4 pochodz4c ą w ńiny ch środowisk,

9' Realizacja programów profilaktycznychzudziałsm dzieci imłodzieŻy szkolnej'

10. organizowanie konkursów dla dzieci i mŁodzieŻy o tematyce uzaleŻruen - (alkoholizm,

narkomania itp.)

l I . I] dział w o gó lnop olskich kampaniach pro fi lakty czny ch,

12. Współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, których celem jest krzewienie

trzeżwości, abstynencjl' otaz zdrowego i akty.wnego trybu Życta.

13. Współudztał.w organizacji Pikniku Rodzinnego pod nazwą,,Dni Gminy Fałków''.

14. Współudział. w organizowaniu spektakli teatralnych i mŁodzięŻowych o tematyce

patologii spotecznych - alkoholizm, narkomania,przemoc w rodzinie i inne zagroienia.

15. organizowanie spotkań nauczycieli, wychowawców i rodziców z pedagogiem szkolnym

lub psychologiem w celu poszerzenia wiedzy w zakresie patologii społecznych

i przemocy.

i6. Rozwiązywanie problemów wynikających z nięoczękiwanych s1tuacji środowiska

maj4cych na celu zmtnima|izowanie szkód i skutków spowodowanych ptzez alkohol

i narkotyki.

i 7' Wspieranie szkół w realtzacjt zadan za'wartych w szkolnych programach profilaktyki'

18. Realizacja zadan wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznvch w Gminie Fałkow.



Gminnv Program Profilaktyki i Rozwiazyrvania Problęmów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Falków na 20 |8 rok

Zasady wynagrad zani^ członków GKRPA.

1. Zaudział w pracach komisji, członkom komisji przysfuguj4 diety w wysokości:

a) dla przewodniczącego i sekretarza komisji _ If} zŁ zaposiedzenie,

b) dla członków komisji _ 100 ń zaposiedzen7ę.

2. Za udział' w kontrolach punktów sprzedaiy napojów alkoholowych członkom komisji

przysługują:

a) wrLagrodzenie w wysokości _ 80 zŁ,

b) zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem celem dokonania kontroli punktów

sprzedaŻy napojów alkoholowych równy iloczynowi przejechanych kilometrów

pTzęZ obowi4zującą stawkę zajeden kilometr prry rozliczaniu podrózy służbowych

dla pracowników Urzędu Gminy.
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Gminny Program Protllaktyki i Rozwiązyr,vania Problemów Alkoholowych orazPrzęciwdziałania Narkomanti

rv Gminie Fałkórv na 2018 rok.

Harmonogram wydatków na realizację zad'ań objęĘch Gminnym Programem
P rofi l akĘki i Rozw iązyw ania P ro b lem ów Alkoh o low y ch or az P rz e ciw działania

Narkomanii w Gminie Fałków na 201.8 rok

Lp Zadanie kwota (zł)

1

Zapewnienie usług Ieczniczych i rehabilitacyjnych osoborn

lzaLeznionym, badania ptzez biegłych w zakresie uzalręintenia
<oszty sądowe, oraz dofinansowanie kosztów badan osóŁ

Joprowadzonych do PDOZ celem wyĄtzeźwterua

200(

z

)ziałalnoŚć profilaktyczna, edukacyjna i informacyjna: udział rł
>golnopolskich kampaniach edukacyjnych dotyczących
lrofilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zakutr

lublikacji i materiałów edukacyjnych otaz ich dystrybucja
xganlzacja konkursów i prelekcji, Zakup programów
warcztatow i spektakli o

wychowawczej
tematyce profilaktyczno

500€

a) DziałalnośĆ Punktu Konsultacyjnego w tym zaangazowante
psychologa

1100(

Ąt

|]dziaŁ w organizowaniu imprez sportowo _ rekreacyjnych.
kulturalno-rozryvkowych i wycieczek turystyczno
krajoznawczych dla mł.odzteŻy szkolnej w tym organlzacje
XI Gwiazdkowego Turnieju Sportowego dla uczniów szkó.
nodstawowvch z terenu sminy Fałkow

13000

-Jdział w organizacji pikniku rodzinnego pn. ,,Dni Gmin1
]ałków''

1000c

xgantzacja zajęó świetlicowych dla dzieci i nisdzieŻy w okresie
|erii letnich na terenie gminy Fałków oraz wspieranie świetlic
;zkolnych.

1000(

Kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci
młodzieŻy z todzin korzystających z pomocy społecznej

10000

)
!

jzkolenie kadr (w tym GKRPA) działających w zakresre

lrofilaktyki (alkoholizm, narkomania, przemoc)
100c

)
)ziałanie Gminnej Komisji
Ąlkoholowych (wynagrodzenia,
<ancelaryina)

Rozwiąz1.wania Problemóq
materiały biurowe, obstugz 1300(

Szkolenię sprzedawców i kontrola punktów sptzedaŻy alkohol
ra terenie gminy Fatkow

500(

Oe lem 8000t



Uzasadnienie
do Uchwary Nr xx)V238l2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zat,cvierdzenia Gminnego Progra..mu Profilaktyki i Ronviązywania

Probiemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie F'ałków na

2018 rok.

Prowadzenie dziaŁan zvtiązanyeh z profiIaktyką i rozwiąz1r,vaniem problemów alkoholowych

oruz ptzeciwdziałaniem narkomanli na\eŻy do zadanwłasnych gminy. Realizacja tych działan

prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profiiaktyki i Rozwiązywan|a Problemów

Alkoholowy ęh oraz P rzectw dziaŁania Narkomanii.

Ustawa o wychowaniu w trzęŹwoścl, i przeciwdziałanill alkoholizmowi nakłada na Radę

Gminy obowi4zek cofocznego uchwalania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Prob1emów Alkoholowych natomiast ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii obliguje do

uchwalenia Gminnego Programu PtzęciwdziaŁatl'aNarkomanii. Mając na uwadze uzyskanie

jak najlepszych efektow podejmowanych dztał.atl w zakresie szeroko pojętej profilaktyki

uzaIeznień zasadne jest podjęcie uchwały wg przedłożonego projektu uwzględniającego

wymogi obu ustaw.


